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ОБІЖНИК № 7
19 червня 2020 р., м. Нью-Йорк, Н.-Й.
Каденція 2019-2022 рр.
ДО ЧЛЕНІВ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ШКІЛЬНОЇ РАДИ,
ПЕДАГОГІЧНИХ ДОРАДНИКІВ, ДИРЕКТОРІВ, УЧИТЕЛІВ
ТА ГОЛІВ ОПІКУНЧИХ УСТАНОВ ШКІЛ УКРАЇНОЗНАВСТВА
ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ!
1. Вітаємо усі школи із закінченням навчального року і
завершенням кінцевих матуральних іспитів у випускних класах
шкіл українознавства, які відбулися впродовж травня-червня
цього року.
2. Особливо вітаємо наших випускників шкіл українознавства, які
завершили повний курс навчання за програмою Шкільної Ради
і успішно склали кінцеві матуральні іспити для отримання
Диплома Шкільної Ради.
3. Як обговорювалось на Zoom-зустрічі Управи Шкільної Ради з
директорами і педагогічними дорадниками шкіл, в яких мали
відбутися матуральні іспити, у зв’язку з тимчасовим
пандемічним закриттям головного офісу Шкільної Ради в м.
Нью-Йорк, ми використовуватимемо таку тимчасову
процедуру приготування дипломів і свідоцтв для наших
випускників-матурантів:
a. Директори шкіл, чиї випускники складали матуральні
іспити цього року, впродовж двох тижнів (до 3 липня) мають
подати всі необхідні відомості про школи, випускників та
їхні кінцеві оцінки за результатами іспитів і навчання
впродовж останнього шкільного рокую Ці відомості треба
подати, користуючись онлайн-формою за таким
посиланням: https://tinyurl.com/y7zr6oyd

b. Дипломи і свідоцтва будуть надруковані на спеціальному папері і включатимуть
всі необхідні відомості про школу, випускника і його результати.
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c. Приготовлені дипломи і свідоцтва, завірені печаткою Шкільної Ради і підписом
голови Управи, будуть вислані до 17 липня до шкіл на адреси, вказані в онлайнформі.
d. Школи можуть обрати свій власний спосіб отримання всіх інших підписів (голови
іспитової комісії, директора школи тощо) та вручення чи передання дипломів та
свідоцтв випускникам-матурантам.
e. Якщо виникатимуть запитання, прошу звертатись без вагання електронною
поштою (shkilnarada@gmail.com) чи телефоном (33-554-6429).
4. Нагадуємо, що Український народний союз щорічно дає $50 нагороди кожному
випускникові школи українознавства, який успішно склав іспити за програмою
Шкільної Ради. Просимо директорів, які цього ще не зробили, надіслати перелік своїх
матурантів до УНС на електронну адресу пані Марії Дрич (mdrich@unamember.com) для
отримання чеків винагороди.
5. Повідомляємо, що Світова федерація українських жіночих організацій (СФУЖО) та
Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою (МІОК) проводять XXXII
Літературний конкус СФУЖО ім. Марусі Бек для українок всього світу на тему: «Що
можу я, українка третього тисячоліття». Вимоги для участі в конкурсі і крайній термін
подання робіт вказані в залученому оголошенні. Просимо учителів української мови та
літератури залучити учениць старших класів до участі в конкурсі.
6. Управа Шкільної Ради оголошує створення Комісії підручників, яка під її наглядом
займатиметься питаннями оновлення існуючих та створення нових підручників та
посібників для наших шкіл українознавства. Обов’язки Комісії включатимуть, серед
інших, органзацію, проведення і оцінювання конкурсів для написання підручників для
шкіл українознавства, а також організацією їхньої апробації в школах. Передбачається,
що п’ять членів Комісії мають бути фахівцями з п’яти основних матуральних предметів,
які викладаються в старших класах шкіл українознавства, – української мови,
української літератури, історії України, української культури та географії України, та 2-3
члени – фахівцями з дошкільної та початкової українознавчої освіти. Звертаємось до
директорів і педагогічних колективів шкіл пропонувати кандидатів до комісії з числа
своїх вчителів. Подання імен кандидатів просимо супроводжувати обгрунтуванням
їхньої кваліфікації (освіта, досвід, вміння, педагогічні досягнення тощо). Крайній термін
подання номінацій – 27 вересня 2020 року.
7. Управа Шкільної Ради започаткувала серію онлайн-зустрічей з представниками
українських громад, які цікавляться українським шкільництвом, у містах компактного
поселення українців. 4 червня ми вже мали першу онлайн-зустріч з батьками і
вчителями з м. Йонкерс, на якій обмінялись враженнями від проведення дистанційного
навчання під час пандемного карантину. 25 червня запланована зустріч з
представниками української громади в м. Філадельфії, штат Пенсильванія. Під час
зустрічі обговорюватимуться питання, що стосуються сучасного стану і перспектив
українського шкільництва в США та освітніх проєктів Шкільної Ради. Учасники зустрічі
також матимуть можливість отримати відповіді на свої запитання стосовно
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обговорюваних тем від членів Управи Шкільної Ради. Зацікавлені особи з
Філадельфійської громади можуть долучитися до розмови у режимі відеоконференції
Zoom, попередньо зареєструвавшись за таким посиланням: https://tinyurl.com/ya4g3s3x.
Наступні зустрічі плануються з представниками українських громад штатів Ілінойс,
Нью-Йорк, Нью-Джерзі.
З повагою,

д-р Володимир Боднар
Голова Управи Шкільної Ради
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