
вступ у
підготовчий клас 

дуже важливий і для вас, і для вашої дитини!

тому ЗАПРОШУЄМО 
…взяти участь у програмі, яка 
полегшить вашій дитині перехід у школу 
й допоможе досягти успіхів у навчанні. 

Ласкаво просимо до 

WaKIDS

що
ДАЛІ?

1.
На початку 

навчального 
року:

Зустріньтеся з учителем
дитини для налагодження
зв’язку («Зв’язок із родиною»).
Це чудова можливість
познайомитися ближче.

+ Якщо ваша дитина відвідувала дошкільний
навчальний заклад чи ясла, доцільно поділитися
інформацією, яку ви отримали від дитячого
закладу.

+ Якщо у вас є інформація про результати оцінювання
вашої дитини, нею теж варто поділитися.

На початку 
листопада: 

2. Запитайте вчителя, як
проявила себе дитина в
процесі WaKIDS.

Запитайте, наприклад, таке: 

+ З чим моя дитина добре справляється?

+ Якими домашніми заняттями я можу підтримати
навчальні успіхи дитини?

Ресурси: 
Веб-сайт WaKIDS  

www.k12.wa.us/WaKIDS

«Будьмо знайомі!» – допоміжна брошура 
для зустрічі вчителя з родиною дитини

http://bit.ly/18vFfzN

Рекомендації штату Вашингтон щодо  
навчання та розвитку дітей молодшого віку 

(з народження по 3-й клас)  

http://bit.ly/LjwnC6

Типові характеристики розвитку дітей на етапі вступу 
до підготовчого класу, які оцінюються у процесі WaKIDS

http://bit.ly/12QBJvy

WaKIDS і стандарти штату Вашингтон 
http://bit.ly/19mBRtW

  

за світле майбутнє 
вашої дитини!

Спільно з вами ми 
допоможемо дитині 
цілком освоїтися в 
підготовчому класі. 

Дякуємо за  
співпрацю! 

360-725-6161

2013
13-0032



Що: WaKIDS.

Коли: під час вступу дитини до
підготовчого класу.

Де: в закладі, де навчається дитина.

Навіщо: щоб спільно забезпечити
дитині якнайкращий старт для 
успіху в житті й навчанні.

Що таке 

Washington Kindergarten Inventory of 
Developing Skills (Облік розвитку навичок 
дошкільного навчання у штаті Вашингтон). 
Цей процес має на меті: 

• Тепло прийняти учнів та їх рідних у
підготовчому класі.

• Оцінити сильні сторони учнів.

• Обговорити показники розвитку та
навчання дітей, необхідні для успіхів у
школі.

Ніхто не знає вашої дитини краще за 
вас. Ви – важливий учасник команди, 
яка підтримає вашу дитину в навчанні 
й максимально полегшить їй перехід до 
підготовчого класу.

Шлях до успіху: 

?
зв’язок 

із родиною

Учителі ближче 
знайомляться з 
вами та вашою 

дитиною. 

всеобічна 
оцінка дитини

Учителі визначають 
сильні сторони дитини, 

щоб правильно 
спрямувати допомогу. 

співпраця 
для раннього навчання

Учителі  
підготовчого класу  

й працівники дитячих 
закладів обмінюються 

інформацією, щоб 
допомогти дітям  
досягти успіху. 

результат
Створення умов 
для успіху вашої 
дитини в школі. 




