Вказівки для Батьків
1. Батьки зобов'язані приводити своїх дітей до школи не пізніше 9:00-ї години ранку.
Зауважте, що вхід до школи знаходиться за адресою 215 East 6th Street.
2. Години навчання:
10:00-12:30 Світличка
9:30 - 12:30 Дошкілля
9:00 - 12:45 1-5 класи
9:00 - 1:00
6-11 класи
3. Якщо учень/учениця запізнюється на урок, він/вона повинні тихо зайти у клас, не
розмовляти і не переривати навчальний процес.
4. Учні повинні поснідати перед початком занять. Вони не можуть приходити до
школи голодними. Учням забороняється їсти під час уроків.
5. Шкільна перерва триває з 11:15-11:30 по цілій школі. Просимо приготувати учням
перекуску (обід), щоб вони могли взяти з собою до школи. Просимо не приносити
їжу учням під час уроків, тому що це перебиває навчальний процес. Також, під час
перерви учні не можуть виходити за межі школи і гуляти по вулиці. Учні повинні
мати перекуски з собою.
6. Після перерви, учні повинні повертатися до своїх класів без запізнень.
7. Батькам не дозволяється сидіти в класі без дозволу вчителя та директора.
8. Просимо батьків не сидіти біля класу своєї дитина. На першому поверсі є
спеціально відведена кімната для батьків.
9. При зустрічі з учителями учні повинні вітатися. В Українській Школі, під час
уроків та на перервах, ми розмовляємо виключно українською мовою.
10. Учні повинні приходити до школи чисто і охайно одягнені.
11. Для навчання учні зобов'язані приносити до школи необхідні підручники, зошити
та олівці/ручки.

12. До школи не дозволяється приносити предмети, які не пов'язані з навчанням. Ці
речі вчитель повинен забрати і повернути учням або батькам після закінчення занять.

13.Учні не мають права присвоювати собі чужих речей, зокрема тих, які є власністю
щоденної школи та пошкоджувати шкільне майно чи саме приміщення школи. Учні та
батьки будуть відповідати за всі пошкодження матеріально.
14. Учням суворо забороняються викидати будь-які речі з вікон чи викрикувати через
вікно до перехожих.
15. Під час уроку, учні не можуть без дозволу вчителя виходити з класу.
16. Курити в приміщенні школи суворо забороняється. У разі нещасного випадку,
просимо негайно повідомити вчителя або директора школи.

17. Під час занять, учням категорично забороняється користуватися мобільними
телефонами. У випадку порушення цього правила, учитель має право забрати телефон
та віддати дирекції . Щоб отримати телефон назад, учень мусить заплатити $5.

18. У випадку порушення учнем/ученицею дисципліни, буде застосований наступний
процес:
Система Дисципліни:
1-ше порушення – Вчитель робить учневі/учениці зауваження
2-ге порушення – Вчитель приводить учня/ученицю до Директора або його
Заступника та вони телефонують батькам учня/учениці
3-те порушення- Директор тимчасово звільняє учня/ученицю від занять (suspension)
4-те порушення – Після отримання двох звільнень – Директор виключає
учня/ученицю зі школи.
19. Батьки зобов'язані допомогти у шкільному чергувані та на святочному чергувані
підчас року.

