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Підтримка участі батьків
у навчанні їхніх дітей
Що таке Комітет із залучення батьків (КЗБ) і чим він
займається?

Чи послуговується КЗБ у своїй роботі політикою в галузі
освіти?

Всі органи шкільної освіти в провінції Онтаріо повинні мати Комітет із
залучення батьків (КЗБ).
КЗБ є важливим консультативним додатком керуючого органу
шкільної освіти. Ці комітети підтримують успішність і благополуччя
учнів, залучаючи батьків до більш активної участі у навчанні їхніх
дітей. Вони роблять це шляхом:
• надання окружному органу шкільної освіти інформації та
консультацій щодо участі батьків і способів спілкування з
батьками;
• розробки способів, які орган шкільної освіти міг би
використовувати, щоб допомогти більшій кількості батьків
підтримувати навчання їхніх дітей вдома і в школі;
• обміну інформацією з батьківськими комітетами шкіл і підтримки
їхньої роботи.
Кожен КЗБ вирішує, як найкраще досягти цих цілей, в залежності від
конкретних потреб свого органу шкільної освіти і громади, своєї
організації і її членів.

Так. Як і всі партнери в галузі освіти, КЗБ відіграє важливу роль у
реалізації концепції і цілей політики залучення батьків провінції
Онтаріо, спрямованої на підтримку успішності та благополуччя учнів.
Також роботу КЗБ регулює Постанова 612/00 провінції Онтаріо.

Чим КЗБ відрізняються від батьківських комітетів шкіл?
Батьківські комітети шкіл зосереджуються на окремих школах;
КЗБ надають поради на рівні органів шкільної освіти. КЗБ активно
підтримують батьківські комітети шкіл свого органу шкільної освіти,
допомагаючи їм сприяти участі батьків у навчанні дітей і обміні
інформацією.

Хто може бути членом Комітету із залучення батьків?
КЗБ очолюють батьки, і більшість членів таких комітетів — це батьки.
Директор з питань освіти органу шкільної освіти та довірена особа
також є членами комітету, так що батьки мають прямий зв'язок з
органом шкільної освіти. КЗБ призначає до трьох членів громади.
КЗБ вирішує, чи включати у склад комітету інших членів, таких як
директори шкіл, вчителі та допоміжний персонал, щоб задовольнити
місцеві потреби. Члени комітету з числа батьків обіймають свою
посаду від одного до двох років. Кожен член комітету з числа батьків
повинен бути батьком або матір'ю, або опікуном учня, зарахованого
до школи, яку курирує орган шкільної освіти, котрий створив КЗБ.

Чи можу я відвідувати збори?
Так. Запрошуємо всіх бажаючих відвідувати збори КЗБ і з перших рук
дізнаватися про те, як працює КЗБ. Збори проводяться щонайменше
чотири рази на рік. Перевіряйте веб-сайт органу шкільної освіти,
щоб з'ясувати, де і коли будуть проведені збори, а також щоб
ознайомитися з протоколами минулих зборів.

Як КЗБ допомагають освіти в провінції Онтаріо?
Співпраця батьків та школи дає багато позитивних результатів. Сюди
входить поліпшення успішності учнів, зниження кількості прогулів,
покращення поведінки і поглиблення серед батьків довіри до освіти
їхніх дітей. Міністерство освіти, окружні органи шкільної освіти і
школи мають користь від тієї важливої роботи, яку виконують батьки
у сфері підтримки навчання своїх дітей. Вони також мають користь від
того, що прислухаються до думки і точки зору батьків на місцевому,
регіональному та провінційному рівнях.

Де я можу дізнатися більше?
Відвідайте веб-сайт ontario.ca/EDUparents, щоб дізнатися більше про:
• Комітети із залучення батьків та участі батьків у роботі шкіл та
органів шкільної освіти провінції Онтаріо
• Батьки в партнерстві: Розроблена для шкіл провінції Онтаріо
політика залучення батьків
• Постанова 612/00 провінції Онтаріо: Батьківські комітети шкіл і
Комітети із залучення батьків

