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PREGLED 
Lokalna obrazovna agencija Okruga Duval (LEA) može dobiti sredstva iz glave I. dijela, dijela A samo 
ako provodi informiranje svih roditelja i članova obitelji te provodi programe, aktivnosti i postupke 
uključivanja roditelja i obitelji u skladu s člankom 1116 Zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju 
(ESEA) kako je izmijenjen Zakonom o uspjehu svakog učenika (ESSA) iz 1965. godine.  Programi, 
aktivnosti i postupci planiraju se i provode uz smisleno savjetovanje s roditeljima djece koja sudjeluju 
u programu. 
 
Potrebno je izraditi planove na razini škole uz doprinos roditelja i obitelji kako bi se poboljšala 
postignuća i rezultati učenika.  Proces planiranja također može uključivati smislene konzultacije s 
poslodavcima, poslovnim čelnicima i filantropskim organizacijama.  Ovaj predložak pomoći će 
školama s najboljim praksama usklađenim sa saveznim, državnim i lokalnim očekivanjima 
usklađenosti.  
 
U nastavku je pristup koji se može koristiti za roditeljski i obiteljski angažman. 
 

 

Conduct a 
Comprehensive 

Needs Assesment

Identify Barriers to 
Parent and Family 

Engagement

Prioritize Barriers

Identify Strategies to 
Overcome Barriers 

to Parent and Family 
Engagement 

Develop a 
Parent and Family 

Communication Plan

Develop an 
Accessibility Plan to 

Include ALL 
Caregivers

Plan to Build the 
Capacity of Parents 

for Student 
Achievement

Plan to Develop Staff 
so they know how to 
Partner with Parents 

and Families 

Align Funding 
Sources and 

Collaborate Funding 
Sources

Partner with 
Community Partners, 
Business Partners, 

and Faith Based 
Partners

Implement 
Communication, 

Parent Engagement, 
and Staff 

Development Plans

Conduct Formative 
and Summative 
Evalautions and 

Amend as Needed
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"Ponašajte se prema djeci kao da čine razliku i hoće." 
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OSIGURANJE 
Ovime potvrđujem da su sve činjenice, brojke i izjave iz ovog Saveznog plana za roditelje i 
obiteljske angažmane istinite, točne i u skladu s izjavom o jamstvima za ta odricanja. Nadalje, 
svi primjenjivi statuti, propisi i postupci; administrativne i programske zahtjeve; provodit će se 
postupci fiskalne kontrole i održavanja evidencije kako bi se osigurala odgovarajuća 
odgovornost za rashode sredstava za ovaj projekt. Svi zapisi potrebni za potkrijepiti te 
zahtjeve bit će dostupni za pregled od strane odgovarajućeg lokalnog, državnog i saveznog 
osoblja. Nadalje potvrđujem da će svi rashodi biti obvezni na datum ili nakon datuma 
stupanja na snagu i prije datuma završetka projekta. Isplate će se prijaviti samo prema 
potrebi za ovaj projekt i neće se koristiti za usklađivanje sredstava na ovom ili bilo kojem 
posebnom projektu, ako je to zabranjeno.Cicely Tyson-White 

☒ 
Škola će biti uređena zakonskom definicijom angažmana roditelja i obitelji te će provoditi 
programe, aktivnosti i postupke u skladu s definicijom navedenom u ESEA Section 8101; 

☒ 
Uključiti roditelje i obitelj djece koji su služili u naslovu I., dio A u odlukama o tome kako se 
troše sredstva iz glave I., dio A rezervirana za obiteljsko ugošćivanje [članak 1116. stavak 
b)(1) i (c)(3)]; 

☒ 

zajednički razvijati/revidirati s obitelji koja ima skrbništvo nad učenikom politikom školskog 
roditelja i obiteljskog angažmana te je distribuirati roditeljima djece koja sudjeluju u 
programu i učiniti dostupnim plan angažmana roditelja i obitelji kako bi se lokalna zajednica 
(odjeljak 1116.(b)(1)]; 

☒ 

Uključiti roditelje i obitelj, na organiziran, trajan i pravo vrijeme, u planiranje, pregled i 
poboljšanje programa u ovom dijelu, uključujući planiranje, pregled i poboljšanje politike 
školskog roditelja i obiteljskog angažmana te zajednički razvoj programskog plana na razini 
cijele škole u odjeljku 1114(b)(2) [odjeljak 1116(c)(3)]; 

☒ 
Upotrijebite nalaze pregleda politike o angažmanu roditelja i obitelji kako biste osmislili 
strategije za učinkovitiji angažman roditelja i obitelji te po potrebi revidirali policy roditelja i 
obiteljskog angažmana u školi [odjeljak 1116(a)(2)(C)]; 

☒ 

Ako plan za glavu I., dio A, izrađen u skladu s člankom 1112., nije zadovoljavajući za 
roditelje i obitelj djece koja sudjeluju u programu, škola će dostaviti komentare roditelja i 
obitelji s planom kada škola dostavi plan lokalnoj obrazovnoj agenciji [članak 1116. stavak 
b)(4)]; 

☒ 
Dostaviti svakom roditelju i obitelji pojedinačno izvješće učenika o uspješnosti djeteta na 
državnoj procjeni barem iz matematike, jezične umjetnosti i čitanja [odjeljak 
1111(h)(6)(B)(i)]; 

☒ 
Navedite svakom roditelju i obitelji pravovremenu obavijest kada je njegovo dijete 
dodijeljeno ili ga je četiri (4) ili više uzastopnih tjedana podučavao učitelj koji nije certificiran 
u smislu pojma u odjeljku 200 CFR-a 34. 56 [ Odjeljak 1112(e)(1)(B)(ii)]; 

☒ 
Svakom roditelju i obitelji pravovremeno navedite informacije o njihovom pravu da zatraže 
informacije o stručnim kvalifikacijama nastavnika i paraprofesionala učenika u učionici 
[odjeljak 1112(e)(1)(A)(i)(I) i odjeljak1112(c)(1)(A)(ii)]. 

*kliknite da biste odabrali svako jamstvo, ova će stranica zahtijevati izvorni potpis i slanje na District.__________ 
 
Cicely Tyson-White___________________________  ___9-27-2021__ 
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PROCJENA POTREBA 
Procjena potreba temelj je plana za angažman roditelja i obitelji.  Na sastanku s roditeljima i 
dionicima podaci iz postupka procjene potreba pružaju podatke iz prethodne godine i podatke 
o trendovima koji se mogu koristiti za donošenje odluka o provedbi plana za nadolazeću 
godinu.  Na taj način odluke nisu proizvoljne, već utemeljene na podacima i svrhovite.    
 

Financijski i programski ishodi prethodne godine 
Fiskalni pregled za prošlu poslovnu   godinu 
(ovaj odjeljak nije potreban za nove škole I. naslova) 

Ukupna alokacija nadređenih i 
obiteljskih sredstava iz 

prethodne godine  
Ukupna potrošena sredstva  Preostala ukupna sredstva 

$0 $ $ 

Ako su sredstva ostala na kraju godine, objasnite zašto sredstva nisu u potpunosti potrošena i kako 
će roditelji biti angažirani na planiranju potpunog trošenja sredstava tijekom tekuće planske godine 

Značajna srednja škola nije bila škola naslova 1 prošle godine.  Tijekom PFEP događaja i aktivnosti 
te na Razvojnom sastanku, anketirat će  roditelje kako bi dobili svoj doprinos i prijedloge o tome 
kako zadržati sredstva PEP-a. 
 

Programski pregled u prethodnoj poslovnoj godini 
(ovaj odjeljak nije potreban za nove škole I. naslova) 

Sumativni pregled roditeljske sobe resursa 
Ukupan broj posjeta roditeljskoj 

sobi resursa (mora se 
dokumentirati na listu za prijavu u 

sobu resursa) 
 

Ukupan broj 
resursa 

odjavljenih iz 
nadređene sobe 

resursa 

Koje planove morate u potpunosti koristiti u sobi s 
resursima naslova I Roditelj?  

(uključite zalihe koje nisu vraćene ili bilo koje druge 
informacije koje se odnose na sobu resursa za 

uključivanje roditelja) 
Landmark Middle nije bila škola 
naslova 1 prošle godine. 
 

 Roditeljima će biti dopušteno odjaviti resurse 
kao što su obrazovna igra, kompleti ili knjiga 
putem postupka prijave i odjave. 

Sažetak događaja angažmana roditelja iz prethodne godine 
Naziv aktivnosti 
 

Broj sudionika 
(taj bi broj trebao 
biti jednak broju 
sudionika 
navedenih na 
listovima za 
prijavu u 
digitalnu 
usklađenost) 

Rezultati dokaza o učinkovitosti 
 (Znate li da su roditelji naučili što je aktivnost 
trebala pružiti?  Odgovori kao što su listovi za 
prijavu ili rezultati ankete nisu dovoljni. ) 
 
 

Landmark Middle nije bila škola 
naslova 1 prošle godine. 

  

Škole mogu dodati dodatne retke jer su usklađene s planom angažmana roditelja i obitelji iz prethodne fiskalne 
godine – aktivnosti moraju odgovarati aktivnostima uključenim u Plan angažmana roditelja i obitelji iz prethodne 
školske godine.  Ako aktivnost nije održana, potrebno je uključiti 0 za stupac "Broj sudionika" s objašnjenjem 
zašto događaj nije održan u stupcu "Rezultati". 
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Sažetak informacija o evaluaciji i povratnih informacija roditelja prikupljenih s razvojnog sastanka 
kako bi se podržao razvoj ovog Plana angažmana roditelja i obitelji.  

N/A 
Barriers 

Korištenje financijskih i programskih ishoda prethodne godine; podatke o klimi u okrugu i školama; 
podaci o percepciji roditelja; podatke sa sastanaka SAC-a; podaci o sudjelovanju roditelja; 
opservacijske podatke; podaci roditeljske ankete; podatke sa sastanka o razvoju glave I.; razgovori 
s roditeljima i fokusne skupine; povratne informacije nastavnika i administratora; druge oblike 
podataka o procjeni potreba; i provesti postupak procjene potreba.  Zatim opišite prepreke koje su 
ometale sudjelovanje i uključenost roditelja i članova obitelji tijekom prethodnih školskih godina. 

1. Barijera 1 - Vrijeme sastanaka 
2. Barijera 2 - Dan sastanaka 
3. Barijera 3 - Nedostatak interesa 

 
(1) Odrediti prioritete gornja tri prepreke (moguće je kombinirati neke)   
(2) Opišite korake koji će se poduzeti tijekom nadolazeće školske godine kako bi se prevladale 
prepreke roditeljskom i obiteljskom angažmanu (potrebno – uključuju način na koji će škola 
prevladati prepreke za učenike s članovima obitelji koji imaju ograničeno znanje engleskog jezika, 
roditelje i članove obitelji s invaliditetom te roditelje i članove obitelji koji su migranti u skladu s 
odjeljkom ESSA-e 1116 (f)).  

 Zapreka Koraci ili strategije koje će se provoditi kako bi se uklonila ili 
smanjila prepreka 

1) Nedostat
ak 
interesa 

Anketirajte roditelje kako biste vidjeli koje aktivnosti ili događaje žele 
ugostiti u LMS-u u nastojanju da povećaju angažman.  

2) Days 
sastanka 

Konsolidirajte događaje da biste smanjili broj događaja u roku od 
tjedan dana.  

3) Vrijeme 
sastank
a 

Ponudite vrijeme sastanka koje pogoduje roditeljima.  

 

Sveobuhvatni ishodi /ciljevi za tekuću školsku godinu 
S obzirom na vaše prepreke i strategije koje su namijenjene njihovom smanjenju ili uklanjanju, koji 
su sveobuhvatni ishodi / ciljevi za tekuću školsku godinu za angažman roditelja i obitelji? 

Povećajte sudjelovanje roditelja u sljedećim područjima:  
• Povežite događaje uključivanja roditelja s programima na razini cijele škole (STEM, 

AVID, Honors Academy i sl.) 
• Volontiranje (akademska i školska podrška) 
• Razvijte pozitivan odnos roditelj-učitelj 
• Školske udruge (povećanje sudjelovanja roditelja u PTA i SAC) 
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KOMUNIKACIJA I PRISTUPAČNOST 
 

 
Komunikacija je proširenje procjene potreba jer su podaci o trendovima pokazali da roditelji 
komentiraju da bi komunikacijske procese trebalo poboljšati kako bi bili u potpunosti 
angažirani.  
 
Pristupačnost 
Opišite kako će škola pružiti potpune mogućnosti svim roditeljima i obiteljima (imajući na umu 
raznolik sastav obitelji 21. stoljeća) da sudjeluju u svim aktivnostima roditeljskog i obiteljskog 
angažmana.  To uključuje strategije za roditelje koji imaju posebne potrebe kao što su roditelji s 
posebnim potrebama prijevoza, roditelji koji rade više poslova, roditelji koje je imenovao sud, 
roditelji s invaliditetom, roditelji koji govore engleski kao drugi jezik, roditelji migranti, roditelji s više 
djece u više škola, skrbnici, skrbnici s više učenika u domu itd.  Konkretno, hoće li se ukloniti 
prepreke kako bi se osiguralo da su roditelji/ skrbnici / obiteljske jedinice dio obrazovanja njihovog 
djeteta? 
LMS će imati ESOL-para-dostupan za roditelje čiji prvi jezik nije engleski.  Orijentir će 
konsolidirati druge nakon školskih sastanaka i ugostiti roditeljske sastanke jednog dana 
kako bi se povećala posjećenost.  

Opišite kako će škola dijeliti informacije ushićene školskim i roditeljskim i obiteljskim programima, 
sastanke, školska izvješća i druge aktivnosti u razumljivom, ujednačenom formatu i na jezicima 
koje roditelji i obitelji mogu razumjeti?  
Značajna srednja škola koristit će više platformi i metoda za komunikaciju s roditeljima. LMS će 
koristiti društvene medije (Facebook), školski glasnik (telefon, e-poštu i obavijest o aplikaciji) i šator 
za zabave 

Koji su različiti jezici koje govore učenici, roditelji i obitelji u vašoj školi? 

 
BENGALI, Bangla, Bugarski, KAMBODŽANSKI, Kmer, Cebuano, KINESKI, Zhongwen, FARSI, 
Perzijski, HINDI, Jamajčanski kreolski (i patois), JAPANSKI, Nihongo, Kurdski, Zimany Kurdy, 
LAOTIAN, LAOTIAN, Pha Xa Lao, ruski, srpski, srpski, SRPSKI, SRPSKI-HRVATSKI, Singhalese, 
TAGALOG, tajlandski, turski, vijetnamski, Yoruba 
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KOMUNIKACIJA 
(1) Opišite kako će škola pravovremeno komunicirati informacije o naslovu I., programima i 
aktivnostima dijela A tijekom godine.  (2) Kako će se komunikacija odvijati za roditelje s različitim 
jezicima navedenim u gore navedenom pitanju, ako je primjenjivo?  (3 ) Uključite alate i resurse 
koji će se koristiti za komunikaciju.    
(1) Koristite školski glasnik / web stranicu / i društvene medije 
(2) Rujanska otvorena kuća 
(3) Oglašavajte poticaje za obitelji koje sudjeluju  

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? 
(1)  Teachers će dijeliti informacije s roditeljima putem svoje stranice nastavnog plana i programa 
Teams 
(2)  Tijekom roditeljskih konferencija nastavnici će dijeliti mjere napretka učenika, ocjene i 
pokazati roditeljima kako pristupiti rezultatima.  
(3)  Škola će roditeljima slati personalizirana ažuriranja sredinom godine s ciljevima izvedbe i 
procjene učenika.  
(4) Informacije će se pružati na primjenjivim jezicima.  
 
 
 
 
(1) Koje su mogućnosti donošenja odluka dostupne roditeljima na mjestu škole?  (2) Kako će 
škola priopćiti mogućnosti za roditelje da sudjeluju u donošenju odluka?     
(1)  Školsko savjetodavno vijeće: Roditelji će biti pozvani da sudjeluju u SAC-u u Otvorenom 
domu.  Primit će obavijest od tjednih ažuriranja od ravnatelja (Facebook i School Messenger) 
(2)  Sastanak i anketa o razvoju naslova 1 
(3) PTA Meeting-Parents bit će pozvani da sudjeluju u Open Houseu. Primit će obavijest od 
tjednih ažuriranja od ravnatelja (Facebook i School Messenger) 

 
 
Kako će škola dostaviti komentare roditelja i obitelji okružnom uredu naslova I ako postoji 
zabrinutost roditelja u vezi s provedbom plana na razini cijele škole naslova I koji im nije 
zadovoljavajući? [ESEA Odjeljak 1116] 

  Roditelji će imati priliku poslati komentare ili nedoumice na sljedeće načine: 

(1) Pošaljite e-mail ravnatelju, dr. Tyson-Whiteu (tysonc@duvalschools.org) 
(2) Izražena zabrinutost na bilo kojem događaju roditeljskog angažmana putem evaluacija i 

anketa. 

Roditeljske brige i odgovor podijelit će se s distriktom od ravnatelja putem pregleda plana naslova 

1. 

 
(1) Kako će škola objaviti i priopćiti roditeljima i obiteljima ovaj traženi plan za angažman roditelja i 
obitelji (tehnologija ne može biti jedina opcija).  (2) Kako će se taj plan priopćiti na svim jezicima 
koji se primjenjuju na vašu školu? 

mailto:tysonc@duvalschools.org
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(1) Web stranica škole 
(2) Ispisane kopije u nadređenom području resursa 
(3) Ispisane kopije na drugim jezicima na zahtjev u glavnom uredu.  
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FLEKSIBILNI RODITELJSKI I OBITELJSKI 
SASTANCI 
Škole koje primaju naslov I, dio A potrebna su za sazivanje godišnjeg sastanka.  Ovaj sastanak treba 
održati u prikladno vrijeme za roditelje.  Roditelji djece koja sudjeluju u školi pozivaju se i dobivaju 
odgovarajuću obavijest te ih se potiče da prisustvuju Godišnjem sastanku.  Na sastanku će se 
roditelje obavijestiti o sudjelovanju njihove škole u odjeljku ESEA-e 1116 i objasniti zahtjevi iz glave I., 
bespovratnih sredstava za dio A i onoga što je dostupno roditeljima i pravo roditelja na sudjelovanje.  
[Odjeljak ESEA-e 1116 (c) (1)] 

UKLJUČIVANJE RODITELJA I OBITELJI 
Objasnite kako škola uključuje roditelje i obitelji na organiziran, trajan i pravotrajan način u 
planiranje, pregled i poboljšanje programa glave I., uključujući sudjelovanje u donošenju odluka o 
tome kako se koriste sredstva naslova I. dijela A škole [odjeljak ESEA 1116(c)(3)].  
Roditelji će dobiti pozivnicu za sudjelovanje u planiranju, pregledu i poboljšanju programa naslova 1 
tijekom cijele godine. Tijekom godine roditelji će biti pozvani na mjesečne sastanke (SAC, PTA i 
druge aktivnosti angažmana roditelja) kako bi pregledali naš napredak i ponudili povratne 
informacije.  

Kako će škola, sredstvima glave I., prijevozom, brigom o djeci ili kućnim posjetima pružiti takve 
usluge koje se odnose na angažman roditelja kako bi se osiguralo uklanjanje prepreka kako bi 
roditelji mogli sudjelovati u događajima angažmana? [Odjeljak ESEA-e 1116 (c)(2)] 

• Prijevoz - bit će osiguran na zahtjev. Oglašavat ćemo se i tražiti od obitelji da se registriraju 
ako im je potreban prijevoz. 

• Briga o djeci - Landmark Middle će identificirati člana osoblja koji će služiti kao nadzornik 
skrbi o djeci za sastanke i događaje glave 1. po potrebi 

• Dodatne usluge za uklanjanje prepreka za poticanje sudjelovanja događaja -LMS osigurat 
će da postoji ESOL suncobran / pojedinac  koji će pomoći u prevođenju za roditelje. 
Također ćemo konsolidirati datume/događaje sastanaka tako da roditelji ne moraju dolaziti u 
školu na više događaja u različite dane.  
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FLEKSIBILNI OBITELJSKI SASTANCI 
Kako je roditeljski doprinos dobiven od većine roditelja o vremenima koja su najbolje zadovoljila 
njihovu potrebu za sastancima i aktivnostima uključivanja roditelja? [Odjeljak ESEA-e 1116 (c)(2)] 
Nadređeni unos dobit će se putem: 

(1) Povratne informacije s nadređenog sastanka 
(2) Povratne informacije iz elektroničke ankete 

Kakvu dokumentaciju škola ima da roditelj treba za vrijeme susreta, potrebe prijevoza, brigu o djeci 
i kućne posjete za obiteljski angažman? 

Roditeljska anketa poslana je svim roditeljima da je završe putem školskog glasnika i društvenih 
medija.  

Koliko će fleksibilni sastanci biti ponuđeni za smještaj roditelja?  Provjerite sve što vrijedi.  
 
☐     AM sesije temeljene na dokumentiranim nadređenim povratnim informacijama 
 
☒     Pm sesije temeljene na dokumentiranim nadređenim povratnim informacijama 
 
☐     Mješavina AM i PM sesija (Neki sastanci bit će održani ujutro i navečer) 
 
☐     AM &pm sjednice (SVI sastanci bit će održani i ujutro u večernjim satima) 
 
☐     Ostalo ____________ 
 

OBAVEZAN GODIŠNJI SASTANAK 
Opišite konkretne korake koje će vaša škola poduzeti kako bi provela godišnji sastanak početkom 
godine kako bi obavijestila roditelje i obitelji učenika koji sudjeluju u programu škole Naslov I i 
aktivnosti roditeljskog i obiteljskog angažmana. [Odjeljak ESEA-e 1116 (c)(1)] 

1. Korak 1: Roditelji će biti obaviješteni putem društvenih medija i školskog glasnika Godišnji 
datum i vrijeme sastanka 

2. Drugi korak: oglašavanje godišnjeg sastanka u glavnom sustavu Office PowerPoint 
3. Korak 3: Osigurajte da se kalendari roditeljske sobe i škole redovito ažuriraju trenutnim 

aktivnostima i sastancima. 
4. Četvrti korak: razvoj dnevnih redova / listova za prijavu za sve sastanke/događaje zajedno s 

obrascem za evaluaciju za roditelje kako bi pružili povratne informacije. 

Opišite prirodu programa Naslov I, Dio A Škola koji će se dijeliti s roditeljima tijekom godišnjeg 
sastanka. Slobodno koristite PowerPoint na web-mjestu Savezni programi.   
 
Značajna srednja škola koristit će okrug razvijen PowerPoint i uključivati sve informacije na razini 
cijele škole koje se odnose na financiranje glave 1 i utjecaj na dionike.  
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Opišite kako će godišnji sastanak obuhvatiti (1) odgovarajući godišnji napredak učenika rašglašen 
po podskupinama, (2) izbor škole i (3) prava roditelja kada škole dobiju sredstva iz glave I., dijela A. 
Slobodno koristite PowerPoint na web-mjestu Savezni programi. 
(1)  Landmark Middle pregledat će AYP za svaku podskupinu zajedno s projiciranim ciljevima za 
svaku podskupinu tijekom godišnjeg sastanka naslova 1.  
(2)  Roditelji će biti obaviješteni o mogućnostima odabira škole i njihovim pravima za učenike koji su 
zonirani za LMS. Roditelji će dobiti informacije o premještaju u školu.  
(3) Roditelji će biti obaviješteni o svojim pravima da zatraže i dobiju pravodobne informacije o 
stručnoj osposobljenosti učitelja svog djeteta. Roditelji će dobiti obavijest o pravu na znanje za 
učitelje u srednjoj školi Landmark i koga trebaju kontaktirati za dodatne informacije.  
 
Kako će škola osigurati da roditelji bez pristupa tehnologiji primaju obavijest o roditeljskim 
događajima, komunikaciji, informacijama o roditeljskim događajima, ažuriranjima škola i 
ažuriranjima napretka učenika? 

 
Značajna srednja škola poslat će informacije putem školskog glasnika, papirnatih kopija (dostupnih 
u glavnom uredu), prikaza programa PowerPoint u glavnom uredu, školskog šatora za zabave i 
područja roditeljskih resursa.  
 
 

 
 

OBAVEZAN RAZVOJNI SASTANAK 
Razvojni sastanak održava se krajem godine.  To se može promatrati kao procjena na kraju 
godine vašeg procesa naslova I, dijela roditelja i obiteljskog angažmana.  Osim toga, to je 
prilika da se povežete s roditeljima kako biste počeli planirati nadolazeću godinu.  Čak i ako 
vaša škola nije naslov I sljedeće godine, najbolje prakse roditeljskog angažmana trebale bi se 
nastaviti.  Na sastanku bi trebalo procijeniti koliko su prepreke smanjene ili uklonjene te 
proslaviti uspjehe godine.   
 

Opišite korake i strategiju koji će se provesti za provedbu razvojnog sastanka na kraju godine kako 
bi se procijenio angažman roditelja i obitelji koji se dogodio tijekom godine i pripremila  za 
nadolazeću godinu ako se škola nastavi kvalificirati za naslov I, dio A financiranja.   
Prvi korak: najava sastanka  
Korak 2: Objavljivanje materijala na kartici Naslov 1 orijentira na školskoj web stranici.  
Korak 3: Upoznajte se s roditeljima na razvojnom sastanku EOY-a  kako biste planirali za sljedeću 

godinu.  
Četvrti korak: pregled povratnih informacija sa sastanka/upitnika 
Korak 5: Uključite i ugrađujte prijedloge u plan za sljedeću godinu.  
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KAPACITET ZGRADE 
Kada škola dobije sredstva za naslov I, dio A, odgovorna je za izgradnju sposobnosti svakog 
roditelja da poboljša akademsko postignuće svog djeteta.  To uključuje aktivnosti i strategije 
za roditelje da razumiju izazovne državne akademske standarde; Državne i lokalne procjene; 
kako pratiti napredak i rad svojeg djeteta; osposobljavanje u području pismenosti; kako 
koristiti tehnologiju; i druge strategije kako roditelji mogu pomoći svom djetetu u procesu 
učenja.  Sva sredstva potrošena u okviru ovog odjeljka trebala bi se uskladiti s ovim odjeljkom 
i postizanjem ciljeva u planu naslova I Škola uključivanjem roditelja i obitelji.   [Odjeljak 
ESEA-e 1116 (e)] 

IZGRADNJA KAPACITETA RODITELJA I ČLANOVA OBITELJI 
Razmišljajući o procesu procjene potreba, koji je pregled načina na koji će škola provoditi 
aktivnosti koje će izgraditi kapacitete za smisleni angažman roditelja i obitelji?  
Škola će provoditi aktivnosti koje će graditi kapacitete na temelju potreba roditelja/učenika 
koristeći sljedeće podatke:  

• Nadređeni upitnik 
• Ciljevi implementacije programa na razini cijele škole (Honors Academy, STEM i AVID) 
• Povratne informacije od Fakulteta i osoblja 
• Povratne informacije od SAC/PTA 

Kako će škola provoditi aktivnosti koje će izgraditi odnos sa zajednicom kako bi poboljšala 
postignuća učenika? 

(1) Otvorena kuća 
(2) Počasna akademija Roditeljska noć 
(3) AVID noć 
(4) STEM noć 
(5) Prijelaz na noć HS-a 
(6) Roditeljski izazov ravnatelja 
(1) Kako će škola implementirati naslov I Roditeljska soba resursa za podršku roditeljskom i 
obiteljskom angažmanu?  (2) Objasnite kako se roditeljska i obiteljska soba za angažman 
oglašava roditeljima.  (3) Objasnite kako se školsko osoblje (nastavnici i uredsko osoblje) 
osposobljavaju za korištenje sobe s resursima roditelja s roditeljima.   
(1)  Nadređeno područje resursa bit će u glavnom uredu. Ovo područje će roditeljima i obiteljima 
omogućiti pristup tehnologiji kako bi provjerili napredak učenika na Focusu, dovršili online 
registraciju i ispisali dokumente. Roditelji će također imati pristup akademskim studijskim 
pomagalima, knjigama i informacijama o drugim resursima i programima.  
(2)  Područje će se oglašavati roditeljima putem sljedećih metoda: Signage u glavnom uredu koji 
označava područje roditeljskih resursa, robo-poziv, e-poštu i karticu Naslov 1 na našoj školskoj 
web stranici.  
(3)  Nastavnici i osoblje obučavat će se tijekom prijevremenog puštanja na slobodu. U ovom 
trenutku, upoznat ćemo ih s područjem resursa i kako njihovi studenti i obitelji mogu pristupiti 
njemu i dostupnim resursima. Uredsko osoblje također će biti osposobljeno za 
evidentiranje/praćenje odjave materijala.  
Ako postoje dodatni načini na koje se roditeljima osiguravaju sredstva korištenjem sredstava iz 
glave I., dijela A, kako se pružaju i koji su treninzi osigurani kako bi se roditelji adekvatno 
pripremili za korištenje resursa i materijala kod kuće sa svojom djecom?   

• Naslov I Sredstva će se koristiti za kupnju Quick Tips resursa  na engleskom i 
španjolskom jeziku koji će roditeljima pružiti vrijedne ideje o tome kako mogu raditi sa 
svojom školom kako bi bolje obrazovanje učenika. 
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• Sredstva naslova I. koristit će se za kupnju potrepština i resursa za potporu STEM 
obrazovanju kao što su potrepštine za korištenje na sastanku i događajima tijekom tekuće 
školske godine 

• Roditeljima će biti dopušteno odjaviti resurse kao što su obrazovna igra, kompleti ili knjiga 
putem postupka prijave i odjave.  

DOGAĐAJI O RODITELJSKOM I OBITELJSKOM ANGAŽMANU 
 
Ako se događaji roditeljske i obiteljske operacije financiraju sredstvima glave I., dijela A, ona moraju 
biti dopunska i ne mogu zamijeniti aktivnosti koje se financiraju državnim i lokalnim sredstvima.  Osim 
toga, događaji bi trebali doprinijeti postizanju ciljeva navedenih u planu naslova I. Škola. 
 

Naziv aktivnosti 
 

Odgovorna 
osoba 

Što će roditelji naučiti da će 
imati mjerljiv, 

Očekivani utjecaj na uspjeh 
učenika 

Odvijat će se 
aktivnost 
mjeseca 

Dokazi o učinkovitosti 

Naslov I 
Godišnji 
sastanak 
(obavezno) 

Ravnatelj, dr. 
Cicely Tyson-
White. 

Roditelji će naučiti:  
1. Što je naslov  
2. Kako naslov 1 utječe na 

učenje njihovih učenika @ 
LMS 

3. Dostupni resursi 

Rujan 2021. 1. List za prijavu  
2. Obrazac za 

povratne 
informacije 

3. Q i A  

AVID roditeljska 
noć 

Jo Ann 
Bonsell 

1. Što je AVID 
2. Kako AVID / WICOR 

strategije mogu poboljšati 
učenje učenika u svim 
područjima sadržaja i 
razinama razreda. 

Upućivanje roditelja na 
različite razine istrage kako bi 
se razvio viši poredak 
razmišljanja kod kuće kako bi 
se povećalo dubinsko 
razmišljanje. 

Siječanj 2022. 1. List za prijavu 
2. Aktivnost prije 

knjiženja 
3. Evaluacija/ 

anketa 

Prijelazna noć / 
sastanak 
dionika 
sredinom 
godine 

Đumbir 
Rohrbaugh 

1. Promotivni zahtjevi srednje 
škole 

2. Srednjoškolski tečajevi u 
srednjoj školi 

3. Zahtjevi za maturu u 
srednjoj školi 

4. Informacije o FL svijetlim 
budućnosnicama 

5. Programi ubrzanja u 
srednjim školama 

6. PSAT informacije 

Aktivnosti 8. razreda 

veljača 2022. 1. List za prijavu 
2. Povratni form 

Q i A 

STEM 
roditeljska noć 

Gospođa 
Collier 

1. Komponente STEM odjela 
(tech dizajn / zelena 
arhitektura, kodiranje i 
tipkovnica)   

2. Važnost STEM-a    
3. primjena inženjerskog 

procesa projektiranja 
(kritičko razmišljanje)     

 Ožujak 2022. 1. List za prijavu 
2. Obrazac za 

povratne 
informacije 

3. Q i A 



 
 

 

18 

4. koristiti stvarna životna 
iskustva za povezivanje sa 
školskim učenjem    

5. Karijerni putovi povezani 
sa STEM-om i studentskim 
interesima povezanima sa 
STEM-om   

6. Izgradite uzbuđenje u 
cijeloj školi o STEM-u  

Razvojni 
sastanak 
naslova I. 
(obavezno) 

Dr. Cicely 
Tyson-White 

Ožujak Roditelji će raditi na 
razvoju procjene i razmišljanja 
o PFEP-u 2021. – 22. naslova 
1. 
 

Ožujak 2022. Dokazi o učinkovitosti 
bit će prijava roditelja 
u listove, anketu i 
nacrt verzije PFEP-a 
za 2022.-23 . 

Škole po  potrebi  mogu dodavati ili uklanjati retke.   
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NADREĐENI SAŽMAK 
LEA osigurava da je svaka škola sudionica, u suradnji s roditeljima učenika koji sudjeluju u 
programu, zajednički razvila pakt između škola i roditelja u kojem se opisuje odgovornost 
škole za pružanje visokokvalitetnog kurikuluma i nastave u okruženju koje pruža potporu i 
učinkovito učenje; bavi se važnošću stalne komunikacije između nastavnika i roditelja; 
opisuje načine na koje će svaki roditelj biti odgovoran za podupiranje učenja svog djeteta; i o 
tome se razgovara s roditeljima učenika osnovnoškolske dobi. 
 

Kao škola naslova I, koje ćete dokaze pružiti, a koji će pokazati da ste zajednički razvili 
kompakt škola-roditelj i da su održane konferencije s roditeljima koji opisuju kompakt?   
Značajna sredina pružit će:  

1. List za prijavu u konferenciju 
2. Potpisani nadređeni sažeti obrasci 

 

Tijekom roditeljskih konferencija roditelji će imati priliku pregledati školski kompakt i dati 
povratne informacije o informacijama navedenim u dokumentu.  

Kako će ravnatelj osigurati provedbu potrebnih konferencija sa SVIM roditeljima koji 
objašnjavaju Sporazum o roditeljima?     
Administratori i dekani razvit će obrazac konferencije koji će biti predstavljen roditeljima 
kada koriste roditeljsku sobu za sudjelovanje na konferencijama.  
Tijekom konferencija administratori i dekani pregledat će školski kompakt s roditeljima.  
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NASTAVNO OSOBLJE 
LEA osigurava da svaka škola koja provodi program naslova I. izdvaja dostatna sredstva za 
učinkovito provođenje visokokvalitetnog i kontinuiranog stručnog usavršavanja za nastavnike, 
ravnatelje i paraprofesionalce te, prema potrebi, osoblje za usluge učenika, roditelje i drugo 
osoblje kako bi se svim učenicima omogućilo da ispune državne standarde akademskih 
postignuća. 
 
LEA osigurava da svo nastavno osoblje koje radi u školama, koje se u cijelosti ili djelomično 
financira glavom I., dio A, ispunjava zakonske uvjete ovjerene države. LEA mora osigurati da 
instrukcijski paraprofesionalci rade pod izravnim nadzorom učitelja.  
 
Ako LEA angažira nastavnike ili paraprofesionalce za pružanje usluga glave I učenicima 
privatnih škola, LEA osigurava da su nastavnici certificirani u državi, a paraprofesionalci 
visoko kvalificirani. LEA osigurava da su paraprofesionalci koji pružaju izravne upute 
učenicima koji sudjeluju pod izravnim nadzorom te u neposrednoj i čestoj blizini državnog 
ovlaštenog učitelja u javnim školama. 
 

Kao škola naslova I, koje ćete dokaze pružiti, a koji će pokazati da ste (1) obavijestili roditelje 
da je njihovo dijete dodijeljeno ili da ga je četiri ili više uzastopnih tjedana podučavao učitelj 
koji nije bio pravilno licenciran ili odobren (2) dostavio je popis učitelja koji su bili 
neučinkoviti, izvan terena ili neiskusni prema državnim definicijama opisanim u floridskom 
odobrenom državnom planu ESSA-e.  
Roditelji će dobiti obavijest od četiri tjedna i principalno pismo za potvrdu u kojem će biti 
navedeno  da su učitelji izvan terena, neučinkoviti i / ili ako učenike podučavaju nastavnici 
koji nisu licencirani ili odobreni u određenom području.  
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IZGRADNJA KAPACITETA NASTAVNIKA I ČLANOVA OSOBLJA 
Kada škola dobije sredstva za naslov I, dio A, odgovorna je za edukaciju nastavnika, 
specijaliziranog nastavnog osoblja, administratora i ostalog osoblja, uz pomoć roditelja, u 
vrijednosti i korisnosti doprinosa roditelja, te kako doprijeti do roditelja, komunicirati s 
roditeljima i raditi s njima kao ravnopravnim partnerima, provoditi i koordinirati roditeljske 
programe,  i izgraditi veze između roditelja i škole.  U mjeri u kojoj je to moguće, roditelji bi 
trebali biti uključeni u razvoj obuke za učitelje i nastavnike kako bi se poboljšala učinkovitost 
osposobljavanja.  [Odjeljak ESEA-e 1116(e)(3)] 
 

Opišite aktivnosti stručnog usavršavanja koje će škola pružiti za edukaciju nastavnika, 
specijaliziranog nastavnog osoblja, ravnatelja i drugih ravnatelja škola i ostalog osoblja na... 

1. Pomoć roditelja i obitelji te u vrijednosti njihovih doprinosa. 
2. Kako doprijeti do roditelja i obitelji kao ravnopravnih partnera, komunicirati s njima i s njima. 
3. Provedba i koordinacija roditeljskih i obiteljskih programa te izgradnja veza između roditelja i 

obitelji i škole. 
 

Naziv aktivnosti 
 

Odgovorna 
osoba 

Korelacija sa 
studentskim 

postignućima 

Odvijat će 
se 

aktivnost 
mjeseca 

Dokazi o učinkovitosti 

Simulacija 
siromaštva s timom 
naslova I 

G. Black. Poboljšana 
sposobnost osoblja 
za rad s roditeljima i 
obiteljima 

Prosinac 
2021 

Listovi za prijavu, listovi za 
ocjenjivanje, praćenje 
nastavnika 

Kulturno 
responzivna 
nastavna obuka  

Ravnatelj, 
Tyson-White 

Poboljšajte 
kulturnu svijest 
nastavnika  

Rujan 
2021. 

Listovi za prijavu i obuka za 
daljnji odgoj s nastavnicima.  
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SURADNJA FONDOVA 
 

Odaberi 
sve što 

se 
primjenjuj

e 

Dodjela bespovratnih sredstava 
za projekt, izvor financiranja ili 

program 

Objasnite kako škola koordinira i integrira sredstva, 
programe i aktivnosti  roditeljskog i obiteljskog 

angažmana na razini škole s drugim fondovima i 
programima. [Odjeljak ESEA (a)(2)(C)] 

 
☒ 
 

IDEJA - Zakon o poboljšanju 
obrazovanja osoba s 
invaliditetom  

Svi učenici i obitelji uključeni su u svaku aktivnost u kojoj 
sudjeluju učenici i obitelji općeg obrazovanja. Roditelji će 
biti ohrabreni da se više uključe u planiranje, rješavanje 
problema, donošenje odluka i | I|EP doprinos tijekom 
roditeljskih konferencija i noći obiteljskog angažmana.  

☐ 
 

VPK - Dobrovoljni predškolski 
odgoj 

 

☒ 
 
 

I. dio – Programi prevencije i 
intervencije za djecu i mlade 
koji su zanemareni, 
delinkventni ili ugroženi. 

Programi prevencije i intervencije za 
Djeca i mladi koji su zanemareni, delinkventni ili rizični. 
Titula nastojim pružiti obuku i resurse obiteljima kako bi 
pomogli svojoj djeci da budu uspješni u školi, diplomiraju 
na vrijeme i postanu spremni za fakultet i karijeru, Naslov 
također nastoji pružiti obiteljima strategije za sigurno 
okruženje. 

☒ 
 
 

Naslov IX, dio A - Zakon o 
pomoći beskućnicima 
McKinney-Vento pruža 
pravedne mogućnosti djeci i 
mladima koji doživljavaju 
beskućništvo. 

McKinney-Vento Zakon o pomoći beskućnicima odobrava 
savezni program obrazovanja za djecu i mlade beskućnike 
(EHCY) i primarni je dio saveznog zakonodavstva vezanog 
uz obrazovanje djece i mladih koji doživljavaju 
beskućništvo. Naslov nastojim obiteljima pružiti resurse i 
obuku o tome kako pomoći svojoj djeci da budu akademski 
i bihevioralno uspješna u školi. 

☒ 
 
 

VRI - Dopunska akademska 
nastava - Super kategorički 
fond stvoren kako bi pomogao 
okruzima i školama da pruže 
dodatne mogućnosti 
poučavanja.   

Sai sredstva koriste se za pružanje dodatnih usluga 
podučavanja studentima koje će povećati stručnost. 
Također nudimo podučavanje putem SAI sredstava za 
studente u svim područjima sadržaja. 

☒ 
 

Naslov II, dio A - Podrška 
učinkovitim uputama kroz 
profesionalni razvoj usmjeren 
na administratore i učitelje. 

Kroz rad zajednica za profesionalno učenje, fakultetske 
sastanke i radionice ranog otpuštanja, nastavnici će dobiti 
stručno usavršavanje o kulturnoj osjetljivosti i kako stvoriti 
pozitivan sustav ponašanja koji će uključivati obitelji i 
dionike zajednice. 

☒ 
 

Naslov III, dio A - Pomaganje 
učenicima engleskog jezika da 
postignu znanje engleskog 
jezika 

Imamo nadređeni centar resursa koji nudi brošure i popise 
knjiga za roditeljstvo i akademske savjete. Školski 
savjetnici odgovorni su za pomoć roditeljima i u Uredu za 
usmjeravanje. Također nudimo podučavanje putem SAI 
sredstava za studente u svim područjima sadržaja. 

Škole mogu po potrebi dodavati retke.   
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