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PREGLED

Angažman  roditelja  i  
osoblja

Kapacitet  roditelja  za  
učenika

Procjena  potreba Partnerstvo  s  roditeljima  i  
obiteljima

Implementirati

Uključi  SVE

Poslovni  partneri  i  
utemeljeni  na  vjeri

Ponašanje  a

Razviti

Prevladati  prepreke  
roditelju  i  obitelji

Dajte  prednost  preprekama

Roditelj  i  obitelj

Ocjene  i

Partner  sa

Roditelj  i  obitelj

Razvojni  planovi

Financiranje  suradnje

postignuće

Uskladite  financiranje

Komunikacija,

Planirajte  izgradnju

Skrbnici

Partneri

Sveobuhvatno

Angažman

Planirajte  razvoj  osoblja  
kako  bi  znali  kako

Plan  pristupačnosti  za

Odredite  strategije  za

Partneri  zajednice,

Izmijenite  prema  potrebi

Angažman

Komunikacijski  plan

Identificirajte  prepreke  za

Provedite  formativno  i  
sumativno

Izvori

Razviti  a

Izvori  i

3

Ispod  je  pristup  koji  se  može  koristiti  za  angažman  roditelja  i  obitelji.

Lokalna  obrazovna  agencija  okruga  Duval  (LEA)  može  primiti  sredstva  iz  Naslova  I,  dijela  A  samo  ako  se  
obrati  svim  roditeljima  i  članovima  obitelji  i  provodi  programe,  aktivnosti  i  postupke  za  uključivanje  
roditelja  i  obitelji  u  skladu  s  člankom  1116.  Zakona  o  osnovnom  i  srednjem  obrazovanju  (ESEA)  s  
izmjenama  i  dopunama  Zakonom  o  uspjehu  svakog  učenika  (ESSA)  iz  1965.  Programi,  aktivnosti  i  
postupci  moraju  se  planirati  i  provoditi  uz  značajne  konzultacije  s  roditeljima  djece  koja  sudjeluju.

Planovi  na  razini  škole  moraju  se  izraditi  uz  sudjelovanje  roditelja  i  obitelji  kako  bi  se  poboljšala  
postignuća  i  učinak  učenika.  Proces  planiranja  također  može  uključivati  smisleno  savjetovanje  s  
poslodavcima,  poslovnim  vođama  i  filantropskim  organizacijama.  Ovaj  će  predložak  pomoći  
školama  s  najboljim  praksama  usklađenim  s  federalnim,  državnim  i  lokalnim  očekivanjima  za  usklađenost.

“Ponašajte  se  prema  djeci  različito  i  kao  što  oni  žele.”  a
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Škola  će  se  rukovoditi  zakonskom  definicijom  angažmana  roditelja  i  obitelji  i  provodit  će  programe,  
aktivnosti  i  postupke  u  skladu  s  definicijom  navedenom  u  ESEA  odjeljku  8101;  Uključiti  roditelje  i  obitelj  
djece  obuhvaćene  u  Naslovu  I,  dijelu  A  u  odlučivanju  o  tome  kako  se  troše  sredstva  iz  Naslova  I,  dijela  A  
rezervirana  za  obiteljski  angažman  [odjeljak  1116(b)(1)  i  (c)(3)];  Zajednički  izradite/revidirajte  s  obitelji  koja  
ima  skrbništvo  nad  učenikom  školsku  politiku  angažmana  roditelja  i  obitelji  i  podijelite  je  roditeljima  djece  
koja  sudjeluju  i  učinite  dostupnim  plan  angažmana  roditelja  i  obitelji  lokalnoj  zajednici  [odjeljak  1116(b)
(1) ];  Organizirano,  kontinuirano  i  pravovremeno  uključiti  roditelje  i  obitelj  u  planiranje,  reviziju  i  
unaprjeđenje  programa  iz  ovog  dijela,  uključujući  planiranje,  reviziju  i  unaprjeđenje  politike  angažmana  
roditelja  i  obitelji  u  školi  te  zajednički  razvoj  programski  plan  za  cijelu  školu  prema  odjeljku  1114(b)(2)  [odjeljak  
1116(c)(3)];  Iskoristiti  nalaze  pregleda  politike  angažmana  roditelja  i  obitelji  za  osmišljavanje  strategija  za  
učinkovitiji  angažman  roditelja  i  obitelji,  te  revidirati,  ako  je  potrebno,  školsku  politiku  angažmana  roditelja  i  
obitelji  [odjeljak  1116(a)(2)(C)];  Ako  plan  za  Naslov  I,  Dio  A,  razvijen  prema  Odjeljku  1112,  nije  zadovoljavajući  
za  roditelje  i  obitelj  djece  koja  sudjeluju,  škola  će  dostaviti  komentare  roditelja  i  obitelji  uz  plan  kada  škola  
dostavi  plan  lokalnoj  obrazovnoj  agenciji  [ Odjeljak  1116(b)(4)];  Osigurati  svakom  roditelju  i  obitelji  
pojedinačno  izvješće  učenika  o  učinku  njihovog  djeteta  na  državnom  ocjenjivanju  barem  iz  matematike,  
jezične  umjetnosti  i  čitanja  [Odjeljak  1111(h)(6)(B)(i)];  Obavijestite  svakog  roditelja  i  obitelj  na  vrijeme  kada  je  
njihovom  djetetu  dodijeljen  ili  ga  je  podučavao  četiri  (4)  ili  više  uzastopnih  tjedana  učitelj  koji  nije  certificiran  
u  smislu  pojma  u  34  CFR  odjeljak  200.56  [odjeljak  1112(e)  (1)(B)(ii)];  i  Pravovremeno  obavijestite  svakog  
roditelja  i  obitelj  o  njihovom  pravu  na  traženje  informacija  o  stručnim  kvalifikacijama  učenikovih  učitelja  
razredne  nastave  i  paraprofesionalaca  [Odjeljak  1112(e)(1)(A)(i)(I)  i  Odjeljak  1112(c)( 1)(A)(ii)].

JAMSTVA

Dr.  Cicely  Tyson-White  
Potpis  ravnatelja/školskog  upravitelja

11.8.2022
Datum  potpisa

*kliknite  da  biste  odabrali  svako  jamstvo,  ova  će  stranica  zahtijevati  originalni  potpis  i  podnošenje  Okrugu.

Ja,  dr.  Tyson-White,  ovime  potvrđujem  da  su  sve  činjenice,  brojke  i  izjave  iznesene  u  ovom  
Saveznom  planu  angažmana  roditelja  i  obitelji  istinite,  točne  i  u  skladu  s  izjavom  o  jamstvima  
za  ova  odricanja.  Nadalje,  sve  važeće  statute,  propise  i  postupke;  administrativni  i  programski  
zahtjevi;  te  će  se  provoditi  procedure  za  fiskalnu  kontrolu  i  vođenje  evidencije  kako  bi  se  
osigurala  odgovarajuća  odgovornost  za  utrošak  sredstava  na  ovom  projektu.  Svi  zapisi  
potrebni  za  potkrijepljenje  ovih  zahtjeva  bit  će  dostupni  za  pregled  odgovarajućem  lokalnom,  
državnom  i  saveznom  osoblju.  Nadalje  potvrđujem  da  će  svi  izdaci  biti  obavezni  na  ili  nakon  
datuma  stupanja  na  snagu  i  prije  datuma  završetka  projekta.  Isplate  će  biti  prijavljene  samo  
ako  su  prikladne  za  ovaj  projekt  i  neće  se  koristiti  za  usklađivanje  sredstava  na  ovom  ili  bilo  
kojem  posebnom  projektu,  gdje  je  to  zabranjeno.
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Financijski  i  programski  rezultati  prethodne  godine

ja

(ovaj  odjeljak  je  potreban  za  novi  naslov

Škole)  ne(ovaj  odjeljak  je  potreban  za  novi  naslov

jaŠkole)  ne

Fiskalni  pregled  iz  prethodne  fiskalne  godine

Ako  su  sredstva  ostala  na  kraju  godine,  objasnite  zašto  sredstva  nisu  u  potpunosti  potrošena  i  kako  će  se  roditelji  
angažirati  da  planiraju  da  sredstva  budu  u  potpunosti  potrošena  tijekom  tekuće  planske  godine

Sudionici
Rezultati  dokaza  učinkovitosti

Kao  rezultat  ovog  događaja  više  je  učenika  
zatražilo  STEM  tečajeve  na  Landmarku.

Ukupna  potrošena  sredstvaDodjela  iz  prethodnog

Programski  pregled  iz  prethodne  fiskalne  godine

Naziv  aktivnosti

Godina

Totalni  roditelj  i  obitelj

Broj

Ukupna  preostala  sredstva

PROCJENA  POTREBA

Koje  planove  imate  za  potpuno  korištenje  Title  I  Parent  
Resource  Room?  (uključuje  inventar  koji  nije  

vraćen  ili  bilo  koju  drugu  informaciju  koja  se  odnosi  na  resursnu  
sobu  za  sudjelovanje  roditelja)

Razvojni  sastanak

Ukupan  broj  
posjeta  prostoriji  za  roditelje

Soba  za  resurse

Odjavljeno  od  
roditelja

Sažeti  pregled  sobe  za  roditelje

50

Ukupni  resursi

LAKOM
(Kraj  godine)

List  za  prijavu  u  sobu  s  resursima)

STABLJKA

(Mora  biti  dokumentirano  na

0

s  izmjenama  i  dopunama  PFEP-a.  Ove  godine  imamo  bolji  plan  za  izvođenje  događaja  i  upravljanje

Procjena  potreba  temelj  je  plana  angažmana  roditelja  i  obitelji.  Prilikom  sastanka  s  roditeljima  i  dionicima,  podaci  
iz  procesa  procjene  potreba  daju  podatke  iz  prethodne  godine  i  trendove  koji  se  mogu  koristiti  za  donošenje  
odluka  o  provedbi  plana  za  nadolazeću  godinu.  Na  taj  način  odluke  nisu  proizvoljne,  već  temeljene  na  podacima  
i  svrhovite.

3.014,00  dolara

proračun.

5

749,39  dolara

0

20

Nema  odgovora

Sažetak  događaja  vezanih  za  roditelje  iz  prethodne  godine

Tijekom  školske  godine  2021.-2022.  sredstva  nisu  u  potpunosti  potrošena  jer  smo  kasnili

Godišnja  skupština  (početak  godine)  6

2264,61  dolara

Održat  ćemo  roditeljske  sastanke  u  sobi  i  
objasniti  namjenu  sobe  svim  gostima.  Također  
ćemo  pitati  roditelje  imaju  li  preporuke  za  predmete  
koje  bismo  mogli  uključiti  u  sobu.
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barijere

uključeno
Škole  mogu  dodati  dodatne  retke  Plan  angažmana  roditelja  i  obitelji  iz  prethodne  fiskalne  godine  –  aktivnosti  moraju  
odgovarati  uključenim  aktivnostima  Plan  angažmana  roditelja  i  obitelji  iz  prethodne  školske  godine.  0  treba  uključiti  u  stupac  "Broj  sudionika"  a  s  an

usklađeno  je  s  as

aktivnost  nije  održana,  
u  rubrici  „Rezultati“  obrazloženje  zašto  nije  održana.

Ako  an

Roditelji  i  učenici  stekli  su  bolje  
razumijevanje  srednjoškolskih  zahtjeva.

Sažetak  informacija  o  procjeni  i  povratnih  informacija  roditelja  prikupljenih  na  razvojnom  sastanku  
održanom  u  svrhu  podrške  razvoju  ovog  Plana  angažmana  roditelja  i  obitelji.

1.  Zapreka  1-Zahtjevi  za  masku  zbog  Covid-19  2.  
Zapreka  2-Nedostatak  interesa  3.  Zapreka  3-Dan  
sastanaka  4.  Zapreka  4-Vrijeme  sastanaka  5.  Zapreka  
5

(1)  Dajte  prednost  PRVE  TRI  prepreke  (možda  je  moguće  kombinirati  neke)

Obitelji  su  postavljale  pitanja  i  činilo  se  da  
su  angažirane  s  srednjoškolcima.

Korištenje  financijskih  i  programskih  rezultata  prethodne  godine;  područni  i  školski  klimatski  podaci;  
podaci  o  percepciji  roditelja;  podaci  sa  sastanaka  SAC-a;  podaci  o  prisutnosti  roditelja;  podaci  
promatranja;  podaci  ankete  roditelja;  podaci  s  Razvojnog  sastanka  Naslov  I;  intervjui  s  roditeljima  i  
fokus  grupe;  povratne  informacije  nastavnika  i  administratora;  drugi  oblici  podataka  o  procjeni  
potreba;  te  provesti  proces  procjene  potreba.  Zatim  opišite  prepreke  koje  su  sprječavale  sudjelovanje  
i  uključivanje  roditelja  i  članova  obitelji  tijekom  prethodnih  školskih  godina.

(2)  Opišite  korake  koji  će  se  poduzeti  tijekom  nadolazeće  školske  godine  kako  bi  se  prevladale  
prepreke  angažmana  roditelja  i  obitelji  (obavezno  -  uključite  kako  će  škola  prevladati  prepreke  za  
učenike  čiji  članovi  obitelji  imaju  ograničeno  znanje  engleskog  jezika,  roditelje  i  članove  obitelji

Prijelazna  noć

Roditelji  bi  željeli  više  prilika  za  spajanje  učenja  i  akademskih  informacija.

10
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Opći  ishodi/ciljevi  za  tekuću  školsku  godinu

Sastanak

Školska  udruženja  (povećati  sudjelovanje  roditelja  u  PTA  i  SAC)

dana

Interes

s  invaliditetom,  te  roditelji  i  članovi  obitelji  koji  su  migranti  u  skladu  s  ESSA  Odjeljkom  1116  (f)).

Povećajte  sudjelovanje  roditelja  u  sljedećim  područjima:  •  
Povežite  događaje  uključenosti  roditelja  sa  školskim  programima  (STEM,  AVID,  Honors  Academy  itd.)  •  

Volontiranje  (akademska  i  školska  podrška)  •  Razvijte  pozitivan  odnos  roditelja  i  nastavnika

Manjak

Uzimajući  u  obzir  vaše  prepreke  i  strategije  kojima  ih  namjeravate  smanjiti  ili  ukloniti,  koji  su  sveobuhvatni  ishodi/ciljevi  
za  tekuću  školsku  godinu  za  angažman  roditelja  i  obitelji?

Koraci  ili  strategije  koje  će  se  primijeniti  kako  bi  se  uklonile  ili  smanjile  prepreke  
Anketirajte  roditelje  kako  biste  vidjeli  koje  aktivnosti  ili  događaje  bi  željeli  ugostiti  LMS  
u  nastojanju  da  povećaju  angažman.

Sastanak

2)

Ponudite  vrijeme  sastanka  koje  je  povoljno  za  roditelje.

1)

Konsolidirajte  događaje  kako  biste  smanjili  broj  događaja  unutar  jednog  tjedna.

Prepreka

Vrijeme
3)

Machine Translated by Google



8

roditelji.  LMS  će  koristiti  društvene  medije  (Facebook),  školski  glasnik  (telefon,  e-pošta  i  aplikacija

Koje  različite  jezike  govore  učenici,  roditelji  i  obitelji  u  vašoj  školi?

obavijest)  i  okvir

Landmark  Middle  School  koristit  će  više  platformi  i  metoda  za  komunikaciju

Konkretno,  kako  će  se  ukloniti  prepreke  kako  bi  se  osiguralo  da  su  roditelji/staratelji/obiteljske  jedinice  dio  
obrazovanja  njihova  djeteta?

Opišite  kako  će  škola  dijeliti  informacije  u  vezi  sa  školom  i  programima  za  roditelje  i  obitelj,  sastancima,  
školskim  izvješćima  i  drugim  aktivnostima  u  razumljivom,  jedinstvenom  formatu  i  na  jezicima  koje  
roditelji  i  obitelji  mogu  razumjeti?

Pristupačnost  
Opišite  kako  će  škola  pružiti  sve  mogućnosti  svim  roditeljima  i  obiteljima  (imajući  na  umu  raznolik  sastav  
obitelji  21.  stoljeća)  da  sudjeluju  u  svim  aktivnostima  angažmana  roditelja  i  obitelji.  To  uključuje  strategije  
za  roditelje  koji  imaju  specifične  potrebe  kao  što  su  roditelji  s  posebnim  potrebama  prijevoza,  roditelji  
koji  rade  više  poslova,  roditelji  koje  imenuje  sud,  roditelji  s  invaliditetom,  roditelji  koji  govore  engleski  kao  
drugi  jezik,  roditelji  migranti,  roditelji  s  više  djece  u  više  škole,  skrbnici,  skrbnici  s  više  učenika  u  domu  itd.

Kineski,  farsi,  jamajčanski  patios,  kreolski,  ruski,  laoski,  srpski,  španjolski,  tagaloški,  tajlandski,  
turski,  vijetnamski,  ukrajinski  i  joruba.

KOMUNIKATIVNOST  I  DOSTUPNOST

Komunikacija  je  proširenje  procjene  potreba  budući  da  podaci  o  trendovima  pokazuju  da  roditelji  
komentiraju  da  bi  komunikacijske  procese  trebalo  poboljšati  kako  bi  bili  u  potpunosti  uključeni.

LMS  će  imati  ESOL-para  dostupan  za  roditelje  čiji  maternji  jezik  nije  engleski.
Landmark  će  objediniti  druge  sastanke  nakon  škole  i  ugostiti  roditeljske  sastanke  na  jedan  dan  
kako  bi  se  povećala  prisutnost.

Machine Translated by Google



9

Roditelji  će  imati  priliku  podnijeti  komentare  ili  zabrinutosti  na  sljedeće  načine:  (1)  
Pošaljite  e-poštu  ravnatelju,  dr.  Tyson-White  (tysonc@duvalschools.org)
(2)  Završna  pitanja  ili  komentari  u  glavnom  uredu  koji  se  daju  ravnatelju  (3)  Izražavanje  
zabrinutosti  na  bilo  kojem  događaju  za  sudjelovanje  roditelja  putem  evaluacija  i  anketa.

(3)  Oglašavajte  poticaje  za  obitelji  koje  sudjeluju
(2)  Dan  otvorenih  vrata  u  rujnu

(1)  Naslov  1.  kolovoza  Sastanak  sa  savjetnicima  29.  8.  2022.  (2)  
Učitelji  će  podijeliti  informacije  s  roditeljima  putem  svog  nastavnog  plana  i  programa  i  stranice  
timova  (3)  Tijekom  roditeljskih  sastanaka  učitelji  će  podijeliti  mjere  napretka  učenika,  ocjene  i  pokazati  roditeljima  
kako  za  pristup  rezultatima.

(1)Školska  web  
stranica  (2)  Tiskani  primjerci  u  području  resursa  za  
roditelje  (3  tiskana  primjerka  na  drugom  jeziku  na  zahtjev  u  glavnom  uredu.

(1)  Kako  će  škola  objaviti  i  priopćiti  roditeljima  i  obiteljima  OVAJ  potrebni  Naslov  I,  Dio  A  Plan  angažmana  roditelja  i  
obitelji  (tehnologija  ne  može  biti  jedina  opcija).  (2)  Kako  će  ovaj  plan  biti  priopćen  na  svim  jezicima  koji  se  odnose  na  
vašu  školu?

Kako  će  škola  opisati  i  objasniti  (1)  nastavni  plan  i  program  u  školi  (2)  oblike  ocjenjivanja  koji  se  koriste  za  
mjerenje  napretka  učenika  (3)  razine  postignuća  koje  se  od  učenika  očekuje?  (4)  na  svim  primjenjivim  jezicima?

KOMUNIKACIJA  (1)  

Opišite  kako  će  škola  pravodobno  prenositi  informacije  o  programima  i  aktivnostima  iz  naslova  I,  dijela  A  tijekom  
godine.  (2)  Kako  će  se  odvijati  komunikacija  roditelja  s  različitim  jezicima  navedenim  u  gornjem  pitanju  ako  je  
primjenjivo?  (3)  Uključite  alate  i  resurse  koji  će  se  koristiti  za  komunikaciju.

(1)  1)  Školsko  savjetodavno  vijeće:  Roditelji  će  biti  pozvani  da  sudjeluju  u  SAC-u  na  Danu  otvorenih  vrata.
Primit  će  obavijest  o  tjednim  ažuriranjima  od  ravnatelja  (Facebook  i  School  Messenger)

(1)  Koje  mogućnosti  donošenja  odluka  su  dostupne  roditeljima  u  školi?  (2)  Kako  će  škola  komunicirati  mogućnosti  
za  sudjelovanje  roditelja  u  donošenju  odluka?

(2)  Kolovoz  Naslov  1  Sastanak  29.8.2022

Kako  će  škola  dostaviti  komentare  roditelja  i  obitelji  okružnom  uredu  Title  I  ako  postoji  zabrinutost  roditelja  u  vezi  
s  provedbom  plana  Title  I  za  cijelu  školu  koji  njima  nije  zadovoljavajući?  [ESEA  odjeljak  1116]

(1)  (1)  Koristite  školski  glasnik/web  mjesto/i  društvene  medije

(2)  Naslov  1  Razvojni  sastanak  i  anketa  (3)  PTA  
sastanak  –  Roditelji  će  biti  pozvani  da  sudjeluju  na  Danu  otvorenih  vrata.  Primit  će  obavijest  o  tjednim  
ažuriranjima  od  ravnatelja  (Facebook  i  School  Messenger)
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UKLJUČIVANJE  RODITELJA  I  OBITELJI

FLEKSIBILNI  RODITELJSKI  I  OBITELJSKI  SASTANCI

•  Prijevoz  -  bit  će  osiguran  na  zahtjev.  Oglasit  ćemo  i  zamoliti  obitelji  da  se  prijave  ako  trebaju  prijevoz.  •  Briga  o  
djeci  -  Landmark  Middle  će  identificirati  člana  osoblja  koji  će  služiti  kao  nadzornik  za  skrb  o  djeci  za  sastanke  i  

događaje  iz  naslova  1  prema  potrebi  •  Dodatne  usluge  za  uklanjanje  prepreka  za  poticanje  posjećivanja  događaja  
-  LMS  će  osigurati  da  postoji  ESOL  para/pojedinac  koji  će  pomoći  u  prevođenju  za  roditelji.  Također  ćemo  

objediniti  datume/događaje  sastanaka  tako  da  roditelji  ne  moraju  dolaziti  u  školu  na  više  događaja  u  različite  dane.

Objasnite  kako  škola  uključuje  roditelje  i  obitelji  na  organiziran,  stalan  i  pravovremen  način  u  planiranje,  reviziju  i  
poboljšanje  programa  Title  I,  uključujući  sudjelovanje  u  donošenju  odluka  o  tome  kako  se  koriste  školska  sredstva  iz  
Title  I,  Dio  A  [ESEA  odjeljak  1116(c) )(3)].

Škole  koje  primaju  sredstva  iz  naslova  I,  dijela  A  moraju  sazvati  godišnju  skupštinu.  Ovaj  sastanak  treba  održati  u  
vrijeme  koje  roditeljima  odgovara.  Roditelji  djece  koja  sudjeluju  u  školi  bit  će  pozvani  i  odgovarajuće  obaviješteni  te  
potaknuti  da  prisustvuju  Godišnjoj  skupštini.  Ovaj  sastanak  će  obavijestiti  roditelje  o  sudjelovanju  njihove  škole  prema  
ESEA  odjeljku  1116  i  objasniti  zahtjeve  Title  I,  Part  A  stipendije  i  što  je  dostupno  roditeljima  i  pravo  roditelja  da  budu  
uključeni.  [ESEA  odjeljak  1116  (c)  (1)]

Kako  će  škola  osigurati,  sa  sredstvima  iz  naslova  I,  prijevoz,  brigu  o  djeci  ili  kućne  posjete  takve  usluge  koje  
se  odnose  na  angažman  roditelja  kako  bi  se  osiguralo  uklanjanje  prepreka  kako  bi  roditelji  mogli  sudjelovati  
u  događajima  zaruka?  [ESEA  odjeljak  1116  (c)(2)]

Roditelji  će  tijekom  godine  dobiti  poziv  da  sudjeluju  u  planiranju,  reviziji  i  poboljšanju  programa  Title  1.  Tijekom  
godine  roditelji  će  biti  pozivani  na  mjesečne  sastanke  (SAC,  PTA  i  druge  aktivnosti  uključivanja  roditelja)  kako  bi  
pregledali  naš  napredak  i  ponudili  povratne  informacije.
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FLEKSIBILNI  OBITELJSKI  SASTANCI

POTREBAN  GODIŠNJI  SKUP

Kako  je  većina  roditelja  dobila  mišljenje  o  vremenu  koje  najbolje  zadovoljava  njihovu  potrebu  za  roditeljskim  sastancima  i  
aktivnostima?  [ESEA  odjeljak  1116  (c)(2)]

  Kombinacija  prijepodnevnih  i  poslijepodnevnih  sesija  (neki  će  se  sastanci  održavati  ujutro  i  navečer)

  Sastanci  prijepodne  i  poslijepodne  (SVI  sastanci  će  se  održavati  i  ujutro  i  navečer)

1.  Korak  1:  Roditelji  će  biti  obaviješteni  putem  društvenih  medija  i  godišnjeg  sastanka  škole

  PM  sastanci  temeljeni  na  dokumentiranim  povratnim  informacijama  roditelja

4.  Korak  4:  Razvijte  dnevni  red/listove  za  prijavu  za  sve  sastanke/događaje  zajedno  s  obrascem  za  evaluaciju  za  roditelje  
da  daju  povratne  informacije.

Koju  dokumentaciju  škola  ima  o  procjeni  potreba  roditelja  za  sastanke,  potrebe  za  prijevozom,  brigu  o  djeci  i  kućne  
posjete  radi  angažmana  obitelji?

Opišite  konkretne  korake  koje  će  vaša  škola  poduzeti  za  održavanje  godišnjeg  sastanka  za  početak  godine  kako  bi  se  roditelji  
i  obitelji  učenika  koji  sudjeluju  informirali  o  školskom  programu  Title  I  i  aktivnostima  angažmana  roditelja  i  obitelji.  [ESEA  odjeljak  
1116  (c)(1)]

  Satovi  ujutro  temeljeni  na  dokumentiranim  povratnim  informacijama  roditelja

2.  Korak  2:  Oglasite  godišnji  sastanak  na  PowerPointu  glavnog  ureda  3.  Korak  3:  
Osigurajte  da  se  roditeljska  soba  i  školski  kalendari  redovito  ažuriraju  trenutnim  aktivnostima  i  sastancima.

Roditeljski  doprinos  će  se  dobiti  putem:  (1)  
Povratne  informacije  s  roditeljskog  sastanka  
Povratne  informacije  iz  elektroničke  ankete

Koliko  će  fleksibilni  sastanci  biti  ponuđeni  roditeljima?  Označite  sve  što  je  primjenjivo.

Datum  i  vrijeme

  Ostalo

Završni  roditeljski  sastanak  SAC/Title  1  u  svibnju.
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(2)  Roditelji  će  biti  obaviješteni  o  svojim  mogućnostima  izbora  škole  i  njihovim  pravima  za  učenike  zonirane  za  LMS.  
Roditelji  će  dobiti  informacije  o  prelasku  u  školu.

Landmark  Middle  School  koristit  će  PowerPoint  koji  je  razvio  distrikt  i  uključivat  će  sve  informacije  za  cijelu  školu  u  
vezi  s  financiranjem  Title  1  i  utjecajem  na  dionike.

Opišite  prirodu  programa  Title  I,  Dio  A  za  cijelu  školu  koji  će  se  podijeliti  s  roditeljima  tijekom  godišnjeg  sastanka.  
Slobodno  koristite  PowerPoint  na  stranici  Saveznih  programa.

Korak  4:  Pregledajte  povratne  informacije  sa  sastanka/

ankete  Korak  5:  Uključite  i  ugradite  prijedloge  u  plan  za  sljedeću  godinu.

Landmark  Middle  School  će  slati  informacije  putem  školskog  glasnika,  papirnatih  primjeraka  (dostupnih  u  glavnom  
uredu),  PowerPoint  zaslona  u  glavnom  uredu,  školskog  natpisa  i  područja  za  roditelje.

(1)  Landmark  Middle  će  pregledati  AYP  za  svaku  podskupinu  zajedno  s  projektiranim  ciljevima  za  svaku  podskupinu  
tijekom  godišnjeg  sastanka  Title  1.

Korak  3:  Sastanite  se  s  roditeljima  na  EOY  razvojnom  sastanku  da  planirate  za  sljedeću  godinu.

Kako  će  škola  osigurati  da  roditelji  bez  pristupa  tehnologiji  primaju  obavijesti  o  događajima  za  roditelje,  komunikaciju,  
informacije  o  događajima  za  roditelje,  ažuriranja  škole  i  ažuriranja  o  napretku  učenika?

Opišite  kako  će  godišnji  sastanak  pokriti  (1)  odgovarajući  godišnji  napredak  učenika  prema  podskupinama,  (2)  izbor  
škole  i  (3)  prava  roditelja  kada  škole  dobiju  sredstva  iz  naslova  I,  dijela  A.  Slobodno  koristite  PowerPoint  na  stranici  
Saveznih  programa.

(3)  Roditelji  će  biti  poučeni  o  svom  pravu  da  traže  i  dobiju  pravovremenu  informaciju  o  stručnoj  spremi  učitelja  svog  
djeteta.  Roditelji  će  dobiti  svoju  obavijest  o  pravu  na  znanje  za  nastavnike  u  srednjoj  školi  Landmark  i  kome  se  trebaju  
obratiti  za  dodatne  informacije.

Korak  1:  Najava  sastanka  Korak  2:  

Objavljivanje  materijala  na  Landmark's  Title  1  kartici  na  web  stranici  škole.

Opišite  korake  i  strategiju  koja  će  se  primijeniti  za  održavanje  razvojnog  sastanka  na  kraju  godine  za  
procjenu  angažmana  roditelja  i  obitelji  koji  se  dogodio  tijekom  godine  i  za  pripremu  za  nadolazeću  godinu  ako  se  
škola  nastavi  kvalificirati  za  naslov  I,  dio  A  financiranja.

Razvojni  sastanak  održava  se  krajem  godine.  Na  to  se  može  gledati  kao  na  evaluaciju  na  kraju  godine  vašeg  
procesa  uključenja  roditelja  i  obitelji  u  Naslov  I,  dio  A.  Osim  toga,  to  je  prilika  za  povezivanje  s  roditeljima  kako  
bi  se  počelo  planirati  za  nadolazeću  godinu.  Čak  i  ako  vaša  škola  sljedeće  godine  ne  bude  u  Tituli  I,  treba  nastaviti  
s  najboljom  praksom  angažmana  roditelja.  Ovaj  bi  sastanak  trebao  procijeniti  koliko  su  dobro  smanjene  ili  
uklonjene  prepreke  i  proslaviti  uspjehe  godine.
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IZGRADNJA  KAPACITETA

(1)  Kako  će  škola  implementirati  Title  I  Parent  Resource  Room  za  podršku  angažmanu  roditelja  i  obitelji?  (2)  Objasnite  
kako  se  Roditeljska  i  obiteljska  soba  reklamira  roditeljima.

(3)  Nastavnici  i  osoblje  bit  će  obučeni  tijekom  prijevremenog  otpusta.  U  ovom  trenutku  ćemo  ih  upoznati  s  područjem  
resursa  i  načinom  na  koji  njihovi  učenici  i  obitelji  mogu  pristupiti  njemu  i  dostupnim  resursima.

(1)  Večer  školskog  savjetnika  (2)  Dan  otvorenih  
vrata  (3)  Roditeljska  večer  Honors  Academy  (4)  
AVID  večer  (5)  STEM  večer  (6)  Transition  to  HS  
Night

(2)  Prostor  će  se  oglašavati  roditeljima  na  sljedeće  načine:  natpisi  u  glavnom  uredu  koji  označavaju  prostor  za  roditelje,  
robotski  poziv,  e-pošta  i  kartica  Naslov  1  na  našoj  školskoj  web  stranici.

Kako  će  škola  provoditi  aktivnosti  koje  će  izgraditi  odnos  sa  zajednicom  radi  poboljšanja  postignuća  učenika?

(1)  Matično  područje  resursa  bit  će  u  glavnom  uredu.  Ovo  će  područje  omogućiti  roditeljima  i  obiteljima  pristup  
tehnologiji  za  provjeru  napretka  učenika  na  Focusu,  dovršetak  online  registracije  i  ispis  dokumenata.  Roditelji  će  također  
imati  pristup  akademskim  pomagalima,  knjigama  i  informacijama  o  drugim  izvorima  i  programima.

Škola  će  provoditi  aktivnosti  koje  će  izgraditi  kapacitet  na  temelju  potreba  roditelja/učenika  korištenjem  sljedećih  podataka:  
•  Anketa  roditelja  •  Ciljevi  provedbe  programa  za  cijelu  školu  (Honors  Academy,  STEM  i  AVID)  •  Povratne  informacije  od  

fakulteta  i  povratne  informacije  osoblja  od  SAC/PTA

(3)  Objasnite  kako  se  školsko  osoblje  (učitelji  i  uredsko  osoblje)  obučava  kako  koristiti  sobu  za  roditelje  s  roditeljima.

Osvrćući  se  na  proces  procjene  potreba,  kakav  je  pregled  načina  na  koji  će  škola  provoditi  aktivnosti  koje  će  
izgraditi  kapacitete  za  značajni  angažman  roditelja  i  obitelji?

Osoblje  ureda  također  će  biti  obučeno  o  tome  kako  evidentirati/pratiti  odjavu  materijala.

IZGRADNJA  KAPACITETA  RODITELJA  I  ČLANOVA  OBITELJI
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Kada  škola  dobije  sredstva  iz  naslova  I,  dijela  A,  ona  je  odgovorna  za  izgradnju  kapaciteta  
svakog  roditelja  da  poboljša  akademski  uspjeh  svog  djeteta.  Ovo  uključuje  aktivnosti  i  strategije  
za  roditelje  da  razumiju  izazovne  državne  akademske  standarde;  Državne  i  lokalne  procjene;  
kako  pratiti  napredak  i  rad  svog  djeteta;  opismenjavanje;  kako  koristiti  tehnologiju;  i  druge  
strategije  o  tome  kako  roditelji  mogu  pomoći  svom  djetetu  u  procesu  učenja.  Sva  sredstva  
potrošena  u  okviru  ovog  odjeljka  trebaju  biti  usklađena  s  ovim  dijelom  i  postizanjem  ciljeva  u  
Planu  za  cijelu  školu  iz  Naslova  I  uključivanjem  roditelja  i  obitelji.  [ESEA  odjeljak  1116  (e)]
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DOGAĐAJI  ZARUKA  RODITELJA  I  OBITELJI

•  Učenici  6.  razreda  imat  će  nekoliko  nasumičnih  Lego  kockica  u  kanti  gdje  će  dovršiti  
objekt  prikazan  na  ekranu/monitoru.

•  Zaslon  na  napuhavanje  koristit  će  se  za  vanjske/unutarnje  aktivnosti.  Ovaj  zaslon  će  nam  
omogućiti  bolju  interakciju  s  roditeljima  tako  da  SVI  roditelji  mogu  vidjeti  što  je  prikazano  na  
ekranu.  Zaslon  ćemo  koristiti  za  prikaz  podataka  učenika,  podataka  za  cijelu  školu  i  gledanje  
filmova  iz  novih  studija.

•  Roditeljima  će  biti  dopušteno  provjeriti  resurse  poput  obrazovne  igrice  ili  knjige  kroz  proces  
prijave  i  odjave.  •  Resursi  će  biti  dostupni  na  drugim  jezicima  na  zahtjev.  •  Tijekom  Lego  

Build  Challengea,  roditelji  će  naučiti  programirati  robota  i  primijeniti  ono  što  su  naučili  kako  
bi  izvršili  zadatak  na  nizu  stanica  za  razvoj  pismenosti  kodiranja.

utrka  robota  protiv  drugih  timova.

Ako  postoje  dodatni  načini  na  koje  se  roditeljima  osiguravaju  resursi  korištenjem  sredstava  iz  
naslova  I,  dijela  A,  kako  se  oni  osiguravaju  i  koja  se  obuka  pruža  kako  bi  se  roditelji  adekvatno  
pripremili  za  korištenje  resursa  i  materijala  kod  kuće  sa  svojom  djecom?

ispunite  jednostavan  kod  kako  bi  robot  poslušao  naredbu.  •  
Učenici  8.  razreda  izradit  će  jednostavan  program  za  natjecanje  s  drugim  timovima  u  izradi

Ako  se  događaji  za  roditelje  i  obitelj  financiraju  sredstvima  iz  naslova  I,  dijela  A,  oni  moraju  biti  
dopunski  i  ne  mogu  zamijeniti  aktivnosti  koje  se  financiraju  državnim  i  lokalnim  sredstvima.  Osim  toga,  
događaji  bi  trebali  pridonijeti  postizanju  ciljeva  navedenih  u  Naslovu  I  Plana  za  cijelu  školu.

•  Učenici  7.  razreda  imat  će  “ciglu”  na  kojoj  će  raditi  sa  svojim  roditeljem  (timom).
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O

za

web  stranice  istraživačkih  fakulteta

za

savjeti

Kako  dovršiti  
nadređene  dijelove  FASFA  
Kako

gore

Ravnatelj  Brad

koristiti  OneDrive  i  Focus

zahtjevi  za  upis  na  državni  
i  vanjski  fakultetpokazatelji  diplomiranja

Primjer:  FASFA  i  Večer  pisanja  stipendija

za  ono  što  njihovo  
dijete  treba  za  prijem
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Mjesec  Aktivnost  će  
se  održati

Obrazac  za  povratne  informacije

List  za  prijavu

Očekivani  utjecaj  na  
postignuća  učenika

Listopad/studeni  2022

P  i  A

Odgovoran

Roditeljska  noć

prosinac

List  za  prijavuSTEM  noć

Prijelazna  noć

Aktivnost

Svaka  čast

Arhitektura,  
kodiranje  i  
tipkovnica)

Dokazi  o  
učinkovitosti  –  kako  
znate  da  su  roditelji  
naučili  ono  što  su  
željeli  da  nauče?

P  i  A

1.  Zahtjevi  za  
srednju  školu  
2.  Srednjoškolski  

programi  i  opcije

List  za  prijavu

4.  Mješovite  
platforme  
za  učenje  

5.  Zahtjev  za  
napredovanje

Obrazac  za  povratne  informacije

veljača/ožujak  2022

A.  Kellam  Roditelji  će  naučiti:  1.  Upoznati  
učitelje  2.  

Očekivanja  
od  programa  3.  

Strategije  za  
nadarene  i  akademski  

talentirane  
učenike  Roditelji  
će  naučiti:

2022./siječanj  2023

Što  će  roditelji  naučiti  
što  će  imati  mjerljivo,

Obrazac  za  povratne  informacije

V.  Clark

Osoba

Akademija

A.  Collier

2.  Važnost  STEM-
a  3.  primjena  

procesa  
inženjerskog  
dizajna  
(kritičko  
razmišljanje)  
4.  korištenje  

iskustava  iz  stvarnog  
života  za  
povezivanje  sa  
školskim  
učenjem

1.  Komponente  
STEM  odjela  
(Tech  Design/
Gree

Ime  od

s  
6.  504/IEP/ELL

8.  razred

n

P  i  A
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P  i  A

J.  Bonsell

E.  Hysesani

Dokazi  o  
učinkovitosti  –  kako  
znate  da  su  roditelji  naučili  
ono  što  su  željeli  da  
nauče?

Odgovoran

Obrazac  za  povratne  informacije

Noć  pismenosti

Očekivani  utjecaj  na  
postignuća  učenika

Obrazac  za  povratne  informacije

veljača/ožujak  2023

Što  će  roditelji  naučiti  
što  će  imati  mjerljivo,

List  za  prijavu

Ime  od

5.  Putevi  karijere  
povezani  sa  
STEM-om  i  
interesi  učenika  
povezani  sa  
STEM-om  6.  
Izgradite  

uzbuđenje  u  cijeloj  
školi  za  STEM

1.  Što  je  AVID.Obitelj  AVID

Mjesec  Aktivnost  će  
se  održati

P  i  A

Osoba

List  za  prijavustudeni/prosinac  2022

Aktivnost

2.  Strategije  WICOR-a  3.  
Fakultetske  staze  i  
mogućnosti  financiranja  
Roditelji  će  naučiti  o  BEST  
ELA  standardima  i  kako  će  
se  oni  koristiti  s  
beletrističkim/nefikcijskim  
tekstovima.

Noć

potrebna.  ili  uklonite  retke  kaoŠkole  mogu  dodati
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Kao  škola  iz  naslova  I,  koje  ćete  dokaze  pružiti  koji  će  pokazati  da  ste  zajednički  razvili  dogovor  škola-roditelj  i  
da  su  održani  sastanci  s  roditeljima  na  kojima  je  dogovor  opisan?  (Imajte  na  umu  da  ovo  može  biti  uključeno  u  
razvojni  sastanak  –  potrebna  je  dokumentacija  o  prisustvu  sastanku  –  letak,  prijava,  dnevni  red,  zapisnik  i  
evaluacija)

Tijekom  roditeljskih  sastanaka  roditelji  će  imati  priliku  pregledati  školski  dogovor  i  dati  povratnu  informaciju  o  
informacijama  navedenim  u  dokumentu.

Kako  će  ravnatelj  osigurati  provedbu  potrebnih  sastanaka  sa  SVIM  roditeljima  koji  se  odnose  na  objašnjavanje  
Parent  Compact-a  koristeći  jezik  ili  potrebne  prilagodbe  za  roditelje?

1.  Obrazac  za  prijavu  na  konferenciju  
2.  Potpisani  obrasci  roditeljskog  ugovora

Landmark  Middle  će  osigurati:

Tijekom  konferencija,  admin  i  dekani  će  pregledati  školski  dogovor  s  roditeljima.

Administrator  i  dekani  će  izraditi  obrazac  za  konferenciju  koji  će  biti  prezentiran  roditeljima  kada  koriste  sobu  za  
sudjelovanje  roditelja  za  konferencije.

RODITELJSKI  KOMPAKT
LEA  će  osigurati  da  je  svaka  škola  sudionica,  u  suradnji  s  roditeljima  učenika  koji  
sudjeluju,  zajednički  razvila  sporazum  škola-roditelj  koji  opisuje  odgovornost  škole  za  
pružanje  visokokvalitetnog  kurikuluma  i  nastave  u  poticajnom  i  učinkovitom  okruženju  za  
učenje;  govori  o  važnosti  stalne  komunikacije  između  nastavnika  i  roditelja;  opisuje  načine  na  
koje  će  svaki  roditelj  biti  odgovoran  za  podupiranje  učenja  svog  djeteta;  i  o  njemu  se  razgovara  
s  roditeljima  učenika  osnovne  dobi.
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Kao  škola  s  naslovom  I,  koje  ćete  dokaze  pružiti  koji  će  pokazati  da  ste  (1)  obavijest  kojom  
obavještavate  roditelje  da  je  njihovom  djetetu  dodijeljen  ili  ga  je  četiri  ili  više  uzastopnih  tjedana  
podučavao  učitelj  koji  nije  imao  odgovarajuću  licencu  ili  odobrenje  (2)  pod  uvjetom  popis  nastavnika  
koji  su  bili  neučinkoviti,  izvan  terena  ili  neiskusni  prema  definicijama  za  cijelu  državu  opisanim  u  
odobrenom  ESSA  državnom  planu  Floride.
Roditelji  će  primiti  obavijest  četiri  tjedna  i  pismo  s  ovjerom  ravnatelja  u  kojem  će  biti  navedeni  
nastavnici  koji  nisu  na  terenu,  neučinkoviti  i/ili  ako  učenike  podučavaju  učitelji  koji  nemaju  
licencu  ili  odobrenje  za  određeno  područje.

NASTAVNO  OSOBLJE

LEA  će  osigurati  da  svo  nastavno  osoblje  koje  radi  u  školama,  financirano  u  cijelosti  ili  
djelomično  iz  naslova  I,  dijela  A,  ispunjava  zakonske  uvjete  da  ima  državnu  certifikaciju.  LEA  
mora  osigurati  rad  paraprofesionalaca  u  nastavi  pod  izravnim  nadzorom  učitelja.

Ako  LEA  angažira  učitelje  ili  paraprofesionalce  za  pružanje  usluga  Title  I  učenicima  
privatnih  škola,  LEA  će  osigurati  da  učitelji  imaju  državni  certifikat  i  da  su  paraprofesionalci  
visokokvalificirani.  LEA  će  osigurati  da  paraprofesionalci  koji  daju  izravnu  poduku  učenicima  
koji  sudjeluju  budu  pod  izravnim  nadzorom  te  u  neposrednoj  i  čestoj  blizini  učitelja  javnih  škola  
s  državnim  certifikatom.

LEA  će  osigurati  da  svaka  škola  koja  provodi  program  Title  I  odvoji  dovoljno  resursa  za  
učinkovito  provođenje  visokokvalitetnog  i  stalnog  stručnog  usavršavanja  za  nastavnike,  
ravnatelje  i  paraprofesionalce  i,  ako  je  prikladno,  osoblje  učeničkih  službi,  roditelje  i  ostalo  
osoblje  da  omoguće  svim  učenicima  ispuniti  državne  standarde  akademskog  postignuća.
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IZGRADNJA  KAPACITETA  NASTAVNIKA  I  ČLANOVA  OSOBLJA

Simulacija  siromaštva  sa

the

gosp.

roditelji  i  obitelji  prosinac  2022Titula

Crno Listovi  za  prijavu,  listovi  za  
evaluaciju,  praćenje  nastavnika

ja  tim

Poboljšana  sposobnost  za

Listovi  za  prijavu,  listovi  
za  evaluaciju,  praćenje  nastavnika

osoblje  radi  s  do

Kada  škola  dobije  sredstva  iz  Naslova  I,  dijela  A,  odgovorna  je  za  edukaciju  nastavnika,  
specijaliziranog  nastavnog  osoblja,  administratora  i  drugog  osoblja,  uz  pomoć  
roditelja,  o  vrijednosti  i  korisnosti  doprinosa  roditelja  i  o  tome  kako  doći  do  izlaziti,  komunicirati  
i  raditi  s  roditeljima  kao  ravnopravnim  partnerima,  provoditi  i  koordinirati  programe  za  roditelje  
i  graditi  veze  između  roditelja  i  škole.  U  mjeri  u  kojoj  je  to  moguće,  roditelji  bi  trebali  biti  
uključeni  u  razvoj  obuke  za  učitelje  i  odgojitelje  kako  bi  se  poboljšala  učinkovitost  obuke.  [ESEA  
odjeljak  1116(e)(3)]

Aktivnost  
će  
trajati

Listovi  za  prijavu  i  nastavak  
obuke  s  učiteljima.

2.  Kako  doprijeti  do,  komunicirati  s  roditeljima  i  obiteljima  kao  ravnopravnim  partnerima.
1.  Pomoć  roditeljima  i  obiteljima  iu  vrijednosti  njihovih  priloga.

Mjesec  Dokaz  učinkovitosti

Unaprijedite  učitelja  ruj  
kulturno  2022

Kulturološki

Korelacija  prema

Nastava

3.  Provođenje  i  koordinacija  roditeljskih  i  obiteljskih  programa  i  izgradnja  veza  između  roditelja  
i  obitelji  i  škole.

Mjesto

Naziv  aktivnosti

Partnerstvo  
s  roditeljima

postignuće

Uzvratni

Trening

Student

L.  Hawkinsa

Opišite  aktivnosti  stručnog  usavršavanja  koje  će  škola  provoditi  kako  bi  educirala  učitelje,  
specijalizirano  pomoćno  nastavno  osoblje,  ravnatelje  i  druge  voditelje  škola  i  ostalo  osoblje  o...

Odgovoran

kolovoz  2022
Poboljšati  
komunikacijske  
odnose  između  
roditelja  i  
nastavnika

svijest

Osoba

dr.  Tyson  
White
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Škole  mogu  dodati  linije potrebna.  kao

SURADNJA  FONDOVA

Projekt  dodjele  bespovratnih  sredstava,  izvor  

financiranja  ili  program

Odaberite  

sve  što  je  

primjenjivo

Predškolski  vrtić

Naslov  IV,  dio  A  –  Pružanje  
dodatne  podrške  i  akademskog  
obogaćivanja  za  studente.

Obrazovanje  za  osobe  s  invaliditetom

Naslov  IX,  Dio  A  -  McKinney  Vento  
Zakon  o  pomoći  beskućnicima  
pruža  jednake  mogućnosti  djeci  i  
mladima  koji  su  postali  beskućnici.

Sredstva  SAI  koriste  se  za  pružanje  studentima  dodatnih  
usluga  podučavanja  koje  će  povećati  stručnost.

IDEJA  -  Pojedinci  sa

Naslov  I,  Dio  D  –  Programi  
prevencije  i  intervencije  za  djecu  
i  mlade  koji  su  zanemareni,  
delikventni  ili  u  opasnosti.

Roditelji  će  biti  potaknuti  da  budu  više  uključeni  u  
planiranje,  rješavanje  problema,  donošenje  odluka  i  |I|EP  doprinos  
tijekom  roditeljskih  sastanaka  i  obiteljskih  zaručničkih  večeri.

U  svaku  aktivnost  u  kojoj  sudjeluju  učenici  i  obitelji  uključeni  su  
svi  učenici  i  obitelji.

Naslov  II,  Dio  A  –  Potpora  
učinkovitoj  nastavi  kroz  
profesionalni  razvoj  za  
administratore  i  nastavnike.

Zakon  o  poboljšanju

SAI  -  Dopunska  akademska  
nastava  –  Superkategorija  za  
mogućnosti  dopunske  nastave.

[ESEA  odjeljak  (a)(2)(C)]

VPK  -  Dobrovoljno

poznavanje  engleskog  jezika

Objasnite  kako  škola  koordinira  i  integrira  fondove,  programe  i  
aktivnosti  za  angažman  roditelja  i  obitelji  na  razini  škole  s  drugim  

fondovima  i  programima.

Oni  koji  uče  jezik  postižu
Naslov  III,  Dio  A  –  Pomoćni  engleski
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