
ЛІТНЯ ШКОЛА ДЛЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ 2021 

Літня школа для старшокласників (9–12 класи) буде організована в середній школі Voyager. 
Заняття для учнів старших класів будуть проходити з 8:30 до 11:30. Очне навчання буде проходити 
щопонеділка, щовівторка, щочетверга й щоп'ятниці. Асинхронне навчання буде проходити 
щосереди. Credit Retrieval / PLATO для старшокласників буде повністю дистанційним, і учні 
матимуть доступ до вчителів у робочий час. 

Літня школа для старшокласників призначена для тих учнів, які не встигли завершити курс 
навчання і, отже, їм не вистачає кредитів. 

Кожний учень 9-12 класів може записатися в програму Elite Fitness незалежно від кількості 
зароблених кредитів. 

Студенти повинні заповнити онлайн-заявку, щоб взяти участь. 

Учні повинні бути доступні для спілкування зі своїми вчителями та однокласниками в ці години 
навчання. Відвідуваність вкрай важлива. Учні можуть пропустити до 3 днів в літній школі, інакше 
вони будуть виключені з програми й втратять кредит. 

• Обіди на винос будуть доступні в обох школах. 
• Обмежене автобусне сполучення буде доступно в обох школах. 
• Останній день приймання в Літню школу 2021 року - четвер, 17 червня. 

Опції для учнів старших класів 

• Опції для учнів старших класів - Поточні старшокласники 9-12 класів можуть записатися на 
наступні курси: 

o Навчання в класі - заняття під керівництвом вчителів з алгебри, геометрії, 
англійської мови, здоров'я, фізики чи історії штату Вашингтон. Призначено для 
учнів, які провалили один семестр і потребують додаткових кредитів. При 
успішному завершенні курсу, учні отримають 0,50 кредиту з певної дисципліни. 
Курси будуть оцінюватися як «залік» (P) або «кредити відсутні» (NC). 

o PLATO/Credit Retrieval - Призначений для учнів з недостатньою кількістю кредитів, 
які потребують кредитів для завершення навчання. Учні працюють самостійно на 
комп'ютерних курсах за підтримки викладачів. Учні можуть пройти до двох курсів 
по 0,50 залікових одиниць, але повинні завершити перший до початку другого 
курсу. Учні отримають кредити за певною і/або факультативною дисципліною. За 
проходження курсу будуть ставитися оцінки A, B, C, D, NC або I. 

o Elite Fitness - призначений для всіх учнів, які бажають залишатися в гарній фізичній 
формі протягом літа. Учень отримає 0,50 кредиту з фізкультури (PE) в разі успішного 
завершення курсу. Курсу буде привласнена оцінка «залік» (P) або «кредити 
відсутні» (NC). 

Учні повинні активно брати участь і взаємодіяти зі своїм учителем і програмою, щоб залишатися на 
курсі. Учні, які не беруть участі, будуть виключені без отримання кредиту. 



Учні, які виявляють будь-яку форму академічної нечесності (шахрайство, плагіат, копіювання, 
представлення чужої роботи як своєї), будуть виключені без отримання кредиту. 
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