ОБІЖНИК №6
ДО ЧЛЕНІВ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ШКІЛЬНОЇ РАДИ, ПЕДАГОГІЧНИХ ДОРАДНИКІВ, ДИРЕКТОРІВ,
ВЧИТЕЛІВ ТА ЧЛЕНІВ ОПІКУНЧИХ УСТАНОВ ШКІЛ УКРАЇНОЗНАВСТВА

ВЕЛЬМИШАНОВНІ!
1. З нагоди Різдва Христового й Нового 2008 Року, Управа Шкільної Ради сердечно вітає всіх та висловлює найщиріші святочні побажання, а зокрема
доброго здоров’я та успіхів у Новому 2008-му Році.
2. Нагадуємо, що письмові Кінцеві Іспити в 20072008 навчальному році відбудуться: з української мови й літератури в суботу 12-го квітня, з історії, культури й географії в суботу 19-го квітня 2008 р. Зголошення до Кінцевих Іспитів треба прислати не пізніше
10-го березня 2008 р. Згідно з правильником Шкільної Ради, присилати треба наступне:
а) Список учнів, які приступають до кінцевих іспитів, включно з датою і місцем народження та останнє
свідоцтво американської школи.
б) Прохання учнів про допущення їх до кінцевих
іспитів, згідно з рішенням директора та вчителів останньої кляси, та списки прочитаних лектур (щонайменше 10).
в) Директор замовляє відповідну кількість свідоцтв і дипломів кінцевих іспитів, пересилає до
Шкільної Ради оплату в сумі 20 дол. за кожного учня
(оплата за свідоцтва, дипломи, приготування іспитів,
поштова оплата, тощо).
г) Директор надсилає склад іспитової комісії, час і
місце усних кінцевих іспитів (згідно з домовленням з
педагогічним дорадником). Іспитову комісію очолює
педагогічний дорадник Шкільної Ради, а заступником
є директор школи. Членами комісії є викладачі предметів у матуральній клясі.
ґ) Кошти подорожі та гонорар педагогічного дорадника оплачує школа.
д) Якщо хтось з учнів має перешкоди взяти іспити в зазначені дні, треба повідомити Шкільну Раду заздалегідь та прислати легальну посвідку. Для такого
учня буде призначена директором окрема дата, згідно з домовленням з Педагогічним дорадником, а
Шкільна Рада надішле окремий іспит.
е) Звертаємося до директорів шкіл та вчителів окремих предметів у старших клясах надсилати питання до кінцевих іспитів, згідно з форматом питань для
окремих предметів, з яких окремі питання будуть вибрані до іспитів.

є) Пригадуємо про зміну в писемних матуральних
іспитах з української мови, а саме, є додано читання.
За цю ділянку відповідає дир. С. Патриляк, як голова
Комісії Кінцевих Іспитів.
3. Директори шкіл та педагогічні дорадники є повністю відповідальні за дотримання всіх вимог та напрямних Шкільної Ради, особливо за переведення
Кінцевих іспитів та виконання навчальних програм.
Директор школи повинен узгіднити дату усних іспитів
з педагогічним дорадником і дату ґрадуації випускників школи, щоб між цими датами було досить часу
для полагодження різних формальностей: перевірення іспитових праць, усні іспити та пересилання для
підпису свідоцтв і дипломів до Шкільної Ради.
4. Нагадуємо всім директорам шкіл та курсів українознавства, які ще не надіслали Інформаційного
листка, а також не розрахувалися із Шкільною Радою
за підручники тощо, негайно розрахуватися зі Шкільною Радою.
5. Ще раз нагадуємо про надіслання вписового від
учня, що становить 2.50 дол. та передплату на журнал “Рідна Школа”, що становить 10 дол. річно від
кожної родини. Школа не повинна затримувати надсилання цих вплат, які збираються на початку року
при реґістрації учнів.
6. Школи, які не користаються “інтернетом”, можуть звернутися до Шкільної Ради за правильниками
і Шкільна Рада їх вишле.
7. При кожній зміні директорів шкіл, педагогічного
складу та голів Опікунчих установ Шкіл українознавства треба інформувати Управу Шкільної Ради, подаючи одночасно адреси, телефони, короткі дані та
життєпис запропонованих кандидатів на директора
чи вчителя для затвердження Шкільною Радою.
8. Учителі повинні бути поінформовані про кожний
обіжник та правильники Шкільної Ради. Директори
повинні зробити копії та вручити всім учителям.
З рідношкільним привітом
д-р.Євген Федоренко
голова

д-р. Марія Кіцюк
секретар

