
ЛІТНЯ ШКОЛА ДЛЯ СЕРЕДНІХ КЛАСІВ 2021 

Літня школа для 6-8 класів буде організована в середній школі Voyager. Заняття для учнів середніх 
класів будуть проходити з 9:00 до 12:00; за винятком двох опцій для 8-х класів (історія штату 
Вашингтон і Elite Fitness), які будуть проходити з 8:30 до 11:30. 

Очне навчання буде проходити щопонеділка, щовівторка, щочетверга й щоп'ятниці. Асинхронне 
навчання буде проходити щосереди. 

Літня школа відкрита для всіх учнів 6-8 класів середньої школи, які бажають її відвідувати. 

Учні 8-го класу можуть отримати залік по факультативному курсу старшої школи в розмірі 0,50 
кредиту за успішне завершення курсу. 

Відвідуваність має вирішальне значення, учні не можуть пропустити більше ніж 3 дні літньої 
школи, щоб продовжити участь у програмі. Відвідуваність обов'язкова в середу, день 
асинхронного навчання. Учні повинні бути доступні для спілкування зі своїми вчителями та 
однокласниками в ці години навчання. Також очікується, що учні повинні будуть виконати 
домашню курсову роботи. 

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

Опції для учнів середніх класів 

• 6/7 класи – Інтегрований блок - розвиток і підтримка навичок читання і математики 
• Опції для  8 класу - Поточні учні 8-го класу можуть записатися на один з наступних курсів. 

При успішному завершенні курсу, учень отримає 0,5 кредиту старшої школи з 
факультативної дисципліни: 

o Заняття інтегрованого блоку - призначені для учнів, яким може знадобитися 
додаткова підтримка з математики та англійської мови, щоб вони могли успішно 
перейти в старшу школу. 

o Вступ до Старшої школи (Kamiak або Mariner) - призначений для учнів, які 
переживають з приводу вступу до старшої школи, хочуть бути краще 
підготовленими, більш зацікавленими, знайомитися з новими людьми і т. д. 

o Історія штату Вашингтон - для учнів 8-х класів, які не виконали цю вимогу до 
завершення навчання (проводиться з 8:30 до 11:30) 

o Elite Fitness - для учнів, які хочуть залишатися в гарній фізичній формі протягом літа 
(проводиться з 8:30 до 11:30 в Старшій школі Mariner) 

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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