
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Місце проведення 
 

Challenger Elementary 
 

Відвідуваність 
Відвідуваність є дуже важливою. Літня школа — 
це програма неповного дня, яка розрахована 
лише на 4 тижні, тому, будь-ласка, обов’язково 
відвідуйте її. Батьків просять взяти на себе 
зобов'язання щодня приводити своїх дітей до 
літньої школи. 
 

Розклад 
6 липня - 30 липня 
Пн, Вт, Чт, Птн 9:00 - 12:00 Очні заняття 
Середа 9:00 - 12:00       Онлайн-заняття і 

    віртуальні      
  навчальні екскурсії 
 

Транспорт 
Початковій школі Challenger Elementary School 
надаються модифіковані автобуси. 
 

Запитання? 
Для отримання додаткової інформації 
відвідайте сайт літньої школи або зв'яжіться з 
нами: 
Кира Андерсон, координатор летньої 
школи 

Email: andersonkd@mukilteo.wednet.edu 
 

Джен Кайоне, координатор EL 
       Email: caionejp@mukilteo.wednet.edu 
 

 
 

 

  Реєстрація 
Програма проводиться ЛИШЕ ЗА 
ЗАПРОШЕННЯМ ДО 1 червня. Зв'яжіться з 
вашою школою для отримання інформації 
про список очікування. 

 
  У перший тиждень травня учні отримають    
  від свого вчителя запрошення на літню  
  школу з посиланням для реєстрації. 
 
Щоб зберегти за собою місце, учні повинні 
зареєструватися онлайн або повернути 
заповнений реєстраційний бланк вчителю не 
пізніше 1 червня 2021 року.  
 
Більш детальну інформацію можна знайти на 
сайті літньої школи: 

 
https://www.mukilteoschools.org/domain/2075 
 
 
В кінці червня поштою буде відправлено 
інформаційний пакет з важливими 
відомостями про літню школу, що включають 
наступне:  

• Атестаційні форми 
• Ім’я вчителя 
• Інформація про транспорт 
• Іменний бейдж після приїзду/відбуття 

 
 
 
 

 
 

   

 
 

Початкова 
літня школа 

2021 

Вівторок, 6 липня - 
П'ятниця, 30 липня 

Відданість успіху кожного учня 
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Програма проводиться ЛИШЕ ЗА 
ЗАПРОШЕННЯМ ДО 1 червня. Зв'яжіться з 
вашою школою для отримання інформації 
про список очікування. 

Опис програми: 
Програма пропонується нинішнім учням 4-го 
класу шкільного округу Мукілтео. Програма 
призначена для забезпечення захоплюючого 
навчання і розвитку мовних навичок учнів, 
успішність яких є нижчою за середній рівень. 
Учні матимуть можливість розвинути свої 
навички у сфері грамотності та математики 
за допомогою різноманітних заходів і будуть 
краще підготовлені до майбутнього 
навчального року завдяки позитивному 
мисленню та установці на зростання. 

 
Щоденний розклад літньої школи 

 
 Literacy Skills (Навички грамотності) — 

учні братимуть участь у збалансованій 
програмі навчання грамотності на тему 
"Мислення зростання", яка включає в 
себе стратегії диференційованого 
навчання. 

 STEAM — учні братимуть участь у 
практичних експериментах і 
моделюванні STEAM (наука, технологія, 
інженерія, мистецтво, математика). 

 Summer Striders (Літні прогулянки) — 
учні будуть активними та рухливими 
протягом дня, а також відстежуватимуть 
свої "милі". 

 Library (Бібліотека) — учні зможуть брати 
у користування книги з фонду 
громадської бібліотеки. 

 
 

Шкільний округ Мукілтео дотримується федеральних 
і штатних правил і положень, а також не допускає 
дискримінації в будь-яких програмах або заходах за 
ознакою статі, раси, віросповідання, релігії, кольору 
шкіри, національного походження, віку, ветеранського 
або військового статусу, сексуальної орієнтації, 
гендерного вираження або ідентичності, інвалідності 
або використання навченої собаки-поводиря або 
службової тварини та забезпечує рівний доступ для 
бойскаутів та інших визначених молодіжних груп. 
Наступні співробітники були призначені для розгляду 
питань та скарг про передбачувану 
дискримінацію: 
координатор з цивільних прав та координатор Розділу 
IX — Брюс Хоберт (425-356-1325), 
координатор Розділу 504 — Лиза Питч (425-356- 
1277), координатор ADA/Access Карен Мусекер 
(425-356-1330). Адреса: 9401 Sharon Drive in 
Everett, WA 98204. Запити щодо ADA/Access 
в технічному центрі навичок Sno-Isle TECH слід 
направляти директору Уесу Аллену (425-348-2220). 
Адреса: 9001 Airport Road in Everett, WA 98204. 

 

Програма проводиться ЛИШЕ ЗА 
ЗАПРОШЕННЯМ ДО 1 червня. Зв'яжіться з 
вашою школою для отримання інформації про 
список очікування. 

 
Опис програми: 
Програма призначена для нинішніх учнів 5-го 
класу шкільного округу Мукілтео, які хочуть 
краще розуміти вимоги проміжної школи. 
Програма включатиме в себе стратегії 
успішного переходу, наприклад, різні типи 
курсів, заходи і заняття легкою атлетикою, які 
доступні для студентів, поради щодо 
досягнення успіху (навички навчання, 
управління часом та організація часу). 
Програма буде цікавою та націленою на 
мислення зростання, підтримку академічних 
навичок і проектне навчання STEAM, що 
підготує учнів до відмінного початку 
навчання в проміжній школі. 

 
 

Всі класи 
    Класи з очним навчанням Пн, Вт, Чт, Птн
 9:00 - 12:00 
    Класи з онлайн-навчанням Лише Сер                
               9:00 - 12:00 

 
 

Класи заповнюються 
 в порядку черги. 

 
 
 
 
 
 
 

Загальні відомості 
щодо проміжної 
школи 

Програма K-4 Power Up 
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