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Перехідний план на 2020 - 2021 навчальний рік 

 
Перший день школи для ВСІХ учнів - Вівторок, 8 вересня. GVA запропонує два варіанти для сімей: 
• Варіант 1: Діти будуть у школі (фізично присутні) п'ять днів на тиждень, дотримуючись правил соціального 

дистанціювання та інших інструкцій, наведених нижче.  
• Варіант 2: Для сімей яким не зручно відправляти дітей до школи, буде можливість дистанційного навчання. 

День школи буде проходити так само як і для учнів які відвідують школу персонально. Для тих хто вибирає 
цей варіант, потрібні конкретні очікування. Зверніть увагу: щоб бути послідовними, вам потрібно визначити 
як буде найкраще для вашого учня протягом цілої чверті. Якщо ви вирішили обрати дистанційне навчання, 
ви не зможете відправити свою дитину до школи до закінчення чверті. Зверніться до головного офісу GVA 
до 15:00, 21 серпня щодо організації дистанційного навчання. 

 
 СІМЕЙНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВЕЧІР 

 

Цьогорічний Сімейний Інформаційний Вечір буде ТІЛЬКИ для НОВИХ СІМЕЙ.  Якщо у вас була дитина 
яка навчалась у GVA минулого року, не приходь.  Дата: Середа, 2 вересня у спортзалі, о 16:00 та 7 вечора. 
Ми зв’яжемося з вами, щоб зареєструватися на час. 

 

Шкільні Речі Учня 
Принести шкільні речі учня відбудеться 17-20 серпня, з 10 год до 15 год. Батьки будуть заходити в спортзал через   
задні двері спортзалу. Шукайте знаки. До решти школи не буде доступу. Будь ласка, не приводьте своїх дітей. 
Клас K&1: Понеділок, 17 CEP  Клас 2&3: Вівторок, 18 CEP  Клас 4&5: Середа, 19 CEP  Клас 6-8: Четвер, 20 CEP 

 
ДОТРИМАННЯ НОРМ ЗДОРОВ’Я 

 

Домашня перевірка 
Перед приходом до школи батьки повинні проводити щоденну перевірку здоров’я свого учня.  Викладачі та 
працівники GVA здійснюватимуть таку ж щоденну оцінку стану здоров'я. 

 

Перевірка температури 
Щодня ми будемо приймати температуру всіх учнів коли вони вступають до школи з інфрачервоних 
термометрів. Будь-яка дитина з температурою 37,7 ° не допускатимуть до школи. Батьки які чекають з 
автомобілями не повинні виїжджати поки їхня дитина дозволять до будівлі. 
 

Ізоляційна зона 
Відповідно до вказівок Огайо, діти які хворіють будуть ізолюватися в кімнаті мистецтв поки їх батьки не підберуть. 

 
 ПРИБУТТЯ 

 

Учні можуть увійти до будівлі школи починаючи з 8:00 ранку. Після прибуття студенти негайно 
переходять до своїх аудиторій, дотримуючись належної дистанції. Учні, які замовляють сніданок, 
візьмуть з кафетерії сніданок, який буде в пакетах, а потім відправляться до їхнього класу, щоб з'їсти їх 
сніданок. Учні повинні прибути до 8:20 ранку. 
 
Батьки/опікуни заборонено проводити своїх дітей до будівлі школи. Всередині, вчителі будуть стояти 
біля кожних дверей класу щоб ніхто не загубився по дорозі. 

 
МИТТЯ І САНІТАРИЗУВАННЯ РУК 

 

Станції для санітарно рук будуть забезпечені на всіх входах до школи, зонах підвищеного руху та в аудиторіях. 
Учням будуть нагадувати часто протягом дня про використання дезінфікуючого засобу та миття рук. 
 

Вивіски встановлені повсюди у школі для нагадування учням про важливість миття та санітарії рук. 
 

Вчителі матимуть графік занять для рутинного та частого миття рук та санітарії. Заплановані також перерви 
для туалету. Ми обновили обладнання  туалетів бездоторканним, сенсорним змиванням туалету, дозаторами 
мила та змішувачами для раковини. 

 
ЧИСТА ЕКОЛОГІЯ ШКОЛИ 

 

Класні кімнати та всі зайняті зони будуть щодня прибиратись та санітаризуватись. Загальні зони, такі як 
перила, дверні ручки та туалети, будуть прибиратись та санітаризуватися протягом кожного дня. В нашій 
системі HVAC для очищення повітря встановлюються вбудовані UV стерилізатори та фільтри HEPA.  
 

Вчителі будуть переходити в аудиторії, а не учні. Учні залишатимуться у своїх домашніх класах. 
 

 

Parma, Ohio 



 

 
ДОТРИМАННЯ ФІЗИЧНОЇ ДИСТАНЦІЇ 

 

Ми підготували наші аудиторії щоб все було розставлене. За деякими винятками, учні залишатимуться лише зі 
своєю домашньою кімнатою.  

• Парти учнів спрямовані на передню частину аудиторії. 
• На кожній парті є щит від кашлю/чхання, який допоможе обмежити поширення мікробів. Ця поверхня 
буде ретельно помита та санітаризована щодня. 

• У класах було видалено все зайве обладнання/меблі. 
• Шафки не використовуватимуться - учні зберігатимуть свої рюкзаки за партою. 
• Вчителі будуть мінятися в аудиторіях замість учнів. 

 
ЗАКРИВАННЯ ОБЛИЧЧЯ 

 

 Всі викладачі та співробітники зобов'язані носити маски, як і всі відвідувачі головного офісу. 
                  Студентам строго рекомендується носити маски, особливо в 3 - 8 класах (але це не обов’язково). 
Учні ВСІХ класів зобов'язані носити маски. Студенти не будуть дозволені до будівлі без маски чи лицьового щита. 

 
ОБІД/ПЕРЕРВА 

 

Учні повинні принести багаторазову пляшку з водою до школи. Питні фонтани будуть закриті, але пляшки 
для води можуть бути заповнені на наших нових, безконтактних заправних апаратах. 
 

Ми все ще будемо готувати та забезпечувати здорову їжу в GVA. Усі учні будуть їсти обіди в кафетерії 
щодня, але їм будуть призначені певні місця, щоб дотримуватися соціальної дистанції. До розкладу були 
включені додаткові обідні періоди згідно належного простору учнів. Графік обіду такий: 
 

K & 1 класи: 11:00 - 11:20 
2 та 3 класи: 11:25 - 11:45 
4 & 5 класи: 11:50 - 12:10  
6 & 7 класи: 12:15 - 12:35  
8 клас: 12:40 - 13:00 
  

Перерва буде на вулиці залежно від погодних. Правило соціального дистанціювання має дотримуватись. 
 

СПЕЦІАЛЬНІ КЛАСИ 
 

Фізкультурні Заняття 
Як завжди, учні будуть одягати форму фізичної культури у призначений день спортивного залу. Про графіки 
спортивних залів повідомляє класний керівник у перший шкільний день. 
 
Музика 
Ms. Cole пішла на заслужену пенсію. Ми вирішили призупинити нашу музичну програму на цей рік.  
 

Мистецтво/Комп’ютер/Мови—Інструкції з’являться в класах конкретного вчителя. 
Кожен учень матиме власні приладдя. Ділитися жодними речами не дозволяється. У нас є 1 Chrombook 
(ноутбук) для кожного учня. Кожному учню буде призначений Chromebook для використання в школі. 

 
ВІДВІДУВАЧІ 

 

Відвідувачі не допускаються до школи, якщо заздалегідь не було проведено попереднє призначення. Ми 
любимо своїх батьків, але не дозволяємо зайвих відвідувань школи. Усі відвідувачі повинні носити маску. 
 

Батькам/опікунам яким потрібно забрати учнів поза звичайним часом, потрібно заздалегідь зателефонувати 
до шкільного офісу. Адміністратор офісу випише вашу дитину і буде контролювати процес поки дитина 
зустрінеться з вами на парковці. 

 
ШКІЛЬНІ ПОДІЇ/ДОДАТКОВА ПРОГРАМА 

 

Ми робимо всі спроби підтримувати «нормальний» навчальний рік, дотримуючись традицій які ми 
встановили за усі роки. Залежно від обставин, деякі з цих подій будуть скасовані або перенесені на пізніше. 
 

Ми переглядаємо позакласні заходи щоб визначити чи можна, і як, ці заходи можна провести з огляду на 
нові обмеження.  Збори та виїзні поїздки будуть скасовані/перенесені на пізніше. 
 
 
 

 
 



 

 
 

ОНЛАЙН/ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ 
 

День школи для учнів які будуть навчатись онлайн, буде таким самим як і для тих хто персонально 
навчається. Учні повинні бути готовими до навчання о 8:20 ранку, будуть задіяні з викладачем під час 
уроку, матимуть перерви у призначений час та спілкуватимуться з класом під час прямої трансляції. 

 
Необхідно дотримуватися наступних вказівок: 

• Усі заняття відбуватимуться в прямому ефірі—відвідування буде відмічатися у кожному класі. 
• Очікується участь студентів 
• На домашніх пристроях повинні бути обличчя учнів 
• Студенти повинні носити шкільну форму 
• Студенти повинні поводитися належним чином під час уроку (не створюючи обличчя чи 

розмовляючи з іншими) 
• Ніяких іграшок чи їжі під час заняття - пляшки з водою дозволено 
• Перерви зроблені одночасно з перервами як і в школі 
• Школа починається о 8:20 ранку 
• Розклад повинен надати вчитель класу 

 
АВТОБУСИ 

 

Шкільний автобуси з міськими школами Парми будуть вести учні GVA! Якщо ви маєте право на автобусні 
перевезення через міські школи Парма, ви отримаєте лист поштою з деталями. Ваш лист буде містити 
інформацію про зупинки та час руху автобусів. Це все через Парму, а не GVA. 

 
СПІЛКУАННЯ 

 

Комунікація буде ключовим фактором цього року. Наш веб-сайт та електронна пошта будуть нашими 
основними платформами для спілкування. Ми будемо надалі використовувати OneCallNow для 
загальноосвітніх дзвінків, та FinalForms для збору та надсилання документів. Будь ласка, щодня перевіряйте 
свою електронну пошту. 
  

Оцінки та відсутні завдання будуть розміщені в ProgressBook – Parent Access. 
 

Google Classroom буде нашою основною платформою для призначення та завершення роботи. 
 

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 
 

Сім'ї та члени персоналу повинні повідомити школу якщо вони захворіли на COVID-19 та перебувають на 
карантині, або якщо члену сім'ї встановлено діагноз COVID-19 та/або ізолюється. Персонал та учні які 
контактували з кимось із діагнозом «COVID-19» повинні перебувати на карантині вдома протягом 
чотирнадцяти (14) днів. 
 

Якщо учня або працівник школи відправляють додому з гарячкою, перед поверненням до школи повинен 
бути без гарячки протягом 72 годин (без допомоги ліків) перед поверненням до школи. 
 

Ми також просимо, щоб усі родини дотримувались запобіжних заходів і не подорожували протягом 14-
денного періоду до початку школи. 
 

ЗАКЛЮЧЕННЯ 
  

Цей план окреслює перші кроки підготовки до відкриття до 2020-2021 навчального року. Наш план 
дотримується вказівок штату Огайо, Ради Охорони Здоров'я Cuyahoga County, та Американської Академії 
Педіатрії. Ми продовжуватимемо коригувати та переглядати цей план спираючись на вказівки місцевих та 
державних органів влади, і ми зобов’язані інформувати вас про будь-які нові події. 


