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Лист від головного 
інспектора округу 

 
У шкільному окрузі Mukilteo ми 
розробили стратегічний план, оскільки 
ми усвідомлюємо потребу у 
комплексному плані щоб краще 
підтримувати учнів. Їхні потреби суттєво 
змінилися за останні роки, особливо у 
нашому регіоні, і ми пристосовуємося, 
щоб відповідати цим змінам. Зараз у нас 
більше багатомовних учнів, які 
опановують англійську, і які стали більш 
різноманітними за останні десять років. 
Їм потрібні спеціальні освітні послуги. У 
їхніх домівках розмовляють більше ніж 
110 мовами. Соціальні та емоційні 
потреби учнів також змінилися з часом. 
Цей стратегічний план має на меті 
покращити та об’єднати наші зусилля у 
відповідь на ці зміни у всьому окрузі. 

Ми поставили сміливі цілі, щоб 100% випускників шкіл мали готовність до працевлаштування та 
навчання у коледжі і 100% третьокласників читали на належному або кращому рівні, що є ознакою 
майбутніх успіхів у навчанні. Дев’ятикласники, які обирають програму для закінчення школи з 
навчальними кредитами для коледжу, є також важливим показником успіху в майбутньому.   

Одночасно з нашими грандіозними цілями, до досягнення яких ми докладаємо всіх зусиль, 
існують декілька викликів, які треба подолати. По-перше, дані округу показують, що чорні та 
латиноамериканські учні чоловічої статі одержують більше дисциплінарних стягнень, ніж їхні 
однолітки. Ми наразі досліджуємо цьому причини і запроваджуємо заходи, щоб це змінити у 
нашому окрузі. Ми також бачимо, що учні, які не можуть скористатися рівним доступом до освіти 
через свою расову належність, національність, сімейний дохід і так далі, найбільше постраждали 
через пандемію та дистанційне навчання та відстали від своїх однокласників. Бали за навчальне 
оцінювання мають зрости на всіх рівнях. 

Подолання зазначених вище викликів займе багато років і буде відбуватися постійно. Цей план 
допоможе здійснювати моніторинг за даними та об’єднаними зусиллями коригувати курс дій, щоб 
краще відповідати потребам учнів. Перш ніж етапи дій цього плану закінчуються у 2027, округ уже 
буде працювати на наступній фазі стратегічного плану, можливо з оновленими або 
вдосконаленими цілями, стратегіями та діями. Я з нетерпінням чекаю на те, щоб розповісти вам 
про наші досягнення та встановити партнерські відносини разом спостерігаючи за успіхами учнів. 



 

Бачення та призначення 

БАЧЕННЯ 
 

Кожен учень закінчує школу готовий 
до навчання у коледжі або 
працевлаштування, здобувши навички 
та вміння необхідні для успіху у житті.  

 
 
 
 
 
 
 

ПРИЗНАЧЕННЯ  
 

Шкільний округ Mukilteo вважає своїм 
зобов’язанням сприяти успіху кожного 
учня за допомогою ефективного 
навчання, відданих педагогів та 
підтримки громади.  

 
 
 
 
 
 
 

КЛЮЧОВІ ЦІННОСТІ: 
 

• Рівність можливостей 

• Орієнтація на високі 
очікування  

• Відносини 

• Співпраця 

• Спільність 

• Неперервне покращення  
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Про шкільний округ Mukilteo 
 

Шкільний округ Mukilteo розташований приблизно на відстані 15 миль на північ від Seattle біля 
Pudgit Sound. Шкільний округ охоплює власне місто Mukilteo, а також частини південного Everett 
та частини округу Snohomish, які не одержали статус міста, на північ від міст Lynnwood та 
Edmonds.  Приблизно 68 тисяч осіб живуть у межах шкільного округу і ми надаємо освітні 
послуги біля 15 тисячам учнів від дошкільного рівня до 12 класу. Округ налічує 12 початкових 
шкіл, 4 середні, 3 старші школи та центр дошкільної підготовки. В окрузі пропонується програма 
ранньої початкової освіти та програма допомоги для дошкільників, Місцева громадська 
перехідна програма для учнів 18-21 років, які отримують спеціальні послуги, однолітко-
орієнтована дошкільна програма, і центр технічних умінь, який обслуговує учнів із більш ніж 44 
місцевих старших шкіл.  

 
Демографічні дані учнів: 

 

 
 
 
 
 

Закінчують 
школу: 

85% 
Обідають 
безоплатно
/зі 
знижкою: 

49% 

Додатково 
вивчають 

англійську: 

24% 
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Процес стратегічного планування 
 

 
 

План було розроблено разом з 
педагогами, сім’ями та учнями, щоб 
представити усіх виразників думки. Це 
почалося з докладних інтерв’ю та 
компетентнісного аналізу у квітні 2022 
року, коли ми зібрали початкові дані 
від педагогічного складу, членів 
громади, сімей та учнів з усього району 
для кращого розуміння їхніх 
пріоритетів. Як частина цієї роботи, ми 
також переглянули наявну 
документацію і дані і провели 
самооцінювання з керівництвом 
району.  

Потім ми створили Стратегічну консультативну групу, до якої увійшли педагогічні працівники округу, 
представники профспілки, шкільні лідери, представники громади й учні, для того, щоб розробити 
низку пріоритетних цілей для прийдешніх років.     

Як тільки були визначені цілі, лідери округу були призначені як «провідники цілей» та отримали 
завдання керувати командою та визначити систему показників, планових завдань і стратегій 
щодо досягнення наших цілей. Ці команди спиралися на відгуки декількох груп учасників при 
розробці власних стратегій.  

 
Моніторинг досягнень   

 

 
Після розробки плану починається 
втілення плану у життя.  Ми здійснюємо 
постійні бесіди, які дозволяють нам 
вимірювати досягнення, оцінювати бар’єри, 
з якими зіткаємося, вирішувати проблеми 
та визначати необхідні коректування, щоб 
рухатися далі. Такі бесіди відбуватимуться 
регулярно, між лідерами кожного цільової 
групи та керівником. Ми також будемо 
регулярно надавати останні дані щодо 
наших успіхів наглядовій раді та громаді.  
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Короткий огляд стратегічного плану 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЦІЛЬ 

2 
 

ЦІЛЬ 

1 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

ЦІЛЬ 

3 
 

 
 
 
 

 
 

Ефективна 
організація 

 
 
 
 

 
Ціль 

4 

досягають 
успіхів у 
навчанні 

Учні 
навчаються, 
зростають і 
процвітають 

Колективна 
відповідальніст
ь за успіхі учнів 
 



7 Стратегічний план шкільного округу Mukilteo: 2022-
 

 

Цілі 
Ми орієнтуємся на такі галузі нашого призначення і бачення: 

 
  

 

Ціль 1 
 
 
 

Створимо безпечне середовище та культуру довіри 
та спільності, у яких підтримуються здібності учнів 
навчатися, зростати та процвітати.  

 
 
 

Ціль 2 
  
 
 

Встановимо високі очікування та інтенсивне 
навчання за допомогою рівного і справедливого 
доступу до навчальних можливостей, забезпечуючи 
успішні результати навчання всіх учнів.  

 
 
 

Ціль 3 
 
 
 

Створимо культуру особистої та колективної 
відповідальності за успіхи учнів.  

 
 
 

 

Ціль 4 
 
 
 

Забезпечимо наявність в округу засобів для ефективної, 
доцільної та неперервної підтримки процесу покращення 
навчальних результатів учнів. 

Учні навчаються, зростають та процвітають 

Учні досягають успіхів у навчанні 

Колективна відповідальність за успіхі учнів  

Ефективна організація  
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Кожного дня учні йдуть до шкіл нашого округу із цікавістю, прагненнями, 
унікальними талантами та досвідом. Наші школи сприятимуть 
розширенню цього досвіду забезпечуючи фізично й емоційно безпечне 
середовище, де турботливі та дбайливі дорослі займають учнів, 
допомагають їм зближатися та захищають. Соціально-емоційне навчання 
є важливим засобом формування навичок, необхідних учням для успіху. 
Ми поціновуємо довірливі стосунки з нашими сім’ями і шкільною. 
громадою.  

 

Збільшення відсотку учнів, як стверджувально відповіли на питання чи є вони 
частиною спільноти.  

Збільшення відсотку сімей, які стверджувально відповіли на питання чи цінує школа 
їхню думку.   

Зменшення рівня порушення дисципліни учнями. 

Пріоритетні стратегії 
 

1A.Створити спільноти в межах 
класу і школи, де учнів цінують 
і виявляють вдячність, вони 
почуваються у безпеці і знають, 
що тут їхнє місце. 

Ми забезпечуємо привітне, безпечне та 
інклюзивне середовище. Ми підтримуємо 
та шануємо наших різноманітних учнів та 
спільноти. Особи з різною індивідуальністю, 
соціальним походженням та життєвим 
досвідом мають успіх та відчувають себе 
частиною цілого.  

Ключові активності: 

• Розробити та запровадити бачення та 
модель для усього округу, щоб 
забезпечити радий прийом усіх учнів 
у наших школах. 

• Визначити і запровадити найкращі 
культурні та мовні практики у наших 
школах 

• Покращити плани щодо поліпшення 
послуг команд психологів з кризових 
відповідей .

 

• 1B. Створити умисні партнерські 
відносини з учнями, сім’ями та 
громадою. 

Ми цілеспрямовано більше залучаємо учнів 
та їхні сім’ї, щоб відповідати індивідуальним 
потребам учнів та створити партнерські 
стосунки у межах громади, тобто з класом 
школою та округом.   

Ключові активності: 

• Створити можливості для участі учнів 
на всіх рівнях і розробити процедури 
спільної  участі та відповіді.  

• Стати партнером із сім’ями, щоб 
зрозуміти точки зору, сильні сторони і 
потреби своїх студентів.  

• Розробити і підтримувати значущі 
партнерські стосунки і залученість з 
сім’ями і громадами. 

 

1C. Створити середовище підтримки і 
навчання для кожного учня шляхом 
посилення соціального і емоційного 
навчання. 

Учням необхідні сильні соціально-емоційні 
навички, щоб досягти успіхів у житті і ми 
забезпечуємо учнів привітним і підтримуючим 
навчальним середовищем. 

Ключові активності: 

• Визначити та впровадити багаторівневу 
систему підтримки для покращення 
здорових стосунків між учнями, їхніми 
однокласниками та дорослими. 

• Розробити і застосовувати 
варіативну підтримку в межах округу 
спираючись на дані округу, 
соціально-емоційні стандарти 
найкращі доказові практики як 
орієнтир для викладання. 

• Інтегрувати виконання програми з 
соціально-емоційного навчання з 
наявними ініціативами на шкільному та 
окружному рівнях. 

ЦІЛЬ  

1 Учні навчаються, зростають і процвітають 
 

Показники результатів  
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cess 
ЦІЛЬ 

2     

 
Задля максимального збільшення навчального потенціалу учнів, ми 
визначаємо сильні навчальні сторони і потреби учнів за допомогою 
послідовних викладацьких практик на рівні школи. Ми забезпечуємо доступ 
кожного учня до якісного, відповідно до розвитку, та й індивідуалізованого 
навчання. 

. 

 

Показники результатів  

Крвщі результати учнів на державних іспитах    

Покращення рівня учнів під час районного оцінювання   

Збільшення відсотку учнів, які стверджувально 
відповідають на питання про навчальну впевненість. 

 
 
 
 
 

Пріоритетні стратегії  
 

2A.Забезпечити якісне 
викладання та підтримку 
зосереджені на потребах 
учнів. 

Найкращі результати навчання учнів 
відбуваються завдяки узгодженим 
стандартам відповідного навчального 
року та найкращим доказовим 
практикам. 

Ключові активності: 

• Забезпечити якісне профільне 
навчання узгоджене з курікулумом 
та стандартами рівня штату. 

• Посилити практики і системи 
викладання для збільшення учнівських 
досягнень, які відповідають або 
перевершують стандарти рівня штату. 

• Визначити і впровадити послідовні 
шкільні практики, які сприяють успіху 
учнів. 

2B. Співвідносити та інтегрувати 
курікулум, оцінювання, засоби 
навчання і допоміжні засоби. 

Якісне викладання є запорукою успіхів у 
навчанні для всіх учнів. 

Вчителі потребують високоякісний курікулум, 
навчальні матеріали та систему оцінювання за 
умови професійного розвитку для 
забезпечення якісного викладання. 

Ключові активності: 

• Регулярно оцінювати навчання учнів і 
коригувати методи викладання, щоб 
відповідати потребам усіх учнів. 

• Розробити і подати на ознайомлення 
комплексний план для впровадження 
та забезпечення виконання курікулуму, 
який включає спеціальну і багатомовну 
освіту, а також надзвичайно здібних 
учнів. 

• Зібрати команди вчителів, щоб 
скласти і вдосконалити вказівки з 
упровадження  курікулуму.  

2C. Забезпечити комплексний 
професійний розвиток педагогів 
спираючись на рівень учнів, 
найкращі доказові практики і 
потреби вчителів. 
Ми цінуємо наших педагогів і розуміємо 
їхній вплив на учнів. Коли педагогічно-
адміністративні працівники мають 
можливість постійно відвідувати заходи 
професійного розвитку, де вони здобувають 
знання, навички та засоби необхідні для 
покращення своєї роботи, вони мають 
змогу краще відповідати потребам учнів і 
громади. 

Ключові активності: 

• Забезпечити професійний розвиток 
педагогічного складу. 

• Забезпечити траєкторії професійного 
розвитку на рівні особи, округу та школи. 

• Уможливити співпрацю педагогів для 
співвідношення та коригування практик 
викладання задля поліпшення навчання, 
поведінки та соціально-емоційного 
інтелекту. 
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У центрі успіху наших учнів є їхнє працевлаштування. Ми залучаємо, 
підтримуємо й утримаємо різноманітні кадри, надаючи постійний професійний 
розвиток та забезпечуючи культуру спільноти на робочому місці. 

 

Збільшення відсотку педагогів, які дають стверджувальну 
відповідь на питання про спільність. 

Поліпшення можливості професійного зростання для вчителів. 

Збільшення різноманітності педагогічного складу задля кращого 

відображення різноманітності учнів. 

 
 
 
 
 

Пріоритетні стратегії  
 

3A. Найняти та утримати 
висококваліфікованих педагогів 
з різноманітним досвідом і 
соціальним походженням. 

Різноманітний висококваліфікований 
педагогічний склад покращує досягнення 
учнів, надаючи їм можливості взаємодіяти та 
співвідносити себе з дорослими 
різноманітного походження і досвіду. 

Ключові активності: 

• Запровадити постійне 
антидискрімінаційне навчання для 
адміністраторів, відповідальних за найм. 

• Розробити і запровадити програму для 
найму висококваліфікованих педагогічних 
представників, які відображають 
різноманітність. 

• Розробити і запровадити план з 
утримання персоналу. 

• Покращити наявні  практики проведення 
співбесіди. 

3B. Підготувати працівників 
до актуальних обов’язків та 
окреслити можливості 
професійного розвитку. 

Усі співробітники розуміють свої 
індивідуальні ролі й обов’язки. Ми 
забезпечуємо значні можливості 
професійного розвитку та кар’єрного 
зростання. 

Ключові активності: 

• Розширити можливості професійного 
розвитку в межах округу для 
відповідності потребам педагогічних 
кадрів.. 

• Створити можливості для наставництва. 

• Проводити інструктаж та підтримувати 
педагогів, щоб відповідати посаді. 

• Визначити шляхи кар’єрного 
зростання. 

3C. Створити культуру спільності, 
за якої усі працівники відчувають 
свою цінність. 

У працівників є відчуття, що вони є частиною 
цілого разом з іншими робочими групами, 
що їх визнають і вшановують за їхній внесок у 
успіх учнів.  

Ключові активності: 

• Заохочувати і шанувати посади у межах 
округу. 

• Надати можливості співпраці для усіх 
працівників. 

• Збільшити соціальну й емоційну 
підтримку персоналу.  

• Визнавати та шанувати працівників за 
допомогою нагород, офіційних 
визнань досягнень. 

ЦІЛЬ 

3 

Показники результатів 
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ЦІЛЬ 

4 Ефективна організація  

 
Прийняття рішень має бути прозорим та засновуватися на надійних та 
зрозумілих даних, і мати чітку документацію. Неперервне покращення 
має уможливити швидку підтримку, яка розгортається разом з 
потребами нашої громади, що змінюються. Такий процес передбачає 
залучення усіх наших виборців таким чином, що призводить до міцніших 
стосунків згуртованих навколо нашого головного пріоритету: учнів.  

. 

 

Показники результатів 

Покращення загальної якості освітніх послуг спираючись на 
єдині у своєму роді показники для кожного відділу 

Лідери з цілей і стратегій збирають дані, аналізують, 
регулярно звітують про успіхі та говорять про них публічно 
щонайменше раз на рік. 

 
 
 

 

4A. Збільшити оперативну результативність між 
відділами. 

Ми регулярно оцінюємо і поліпшуємо практики, щоб краще обслуговувати 
наших клієнтів щодо підтримки успіхів учнів. 

Ключові активності: 

• Розробити та запровадити механізм оцінювання та поліпшення 
системи та практики округу.  

• Аналізувати служби підтримки та бізнес-служби для визначення 
прогалин у потрібних послугах, визначаючи як пріоритетні 
стратегічні цілі округу. 

• Культивувати комплексну програму округу з безпеки. 

4B. Побудувати відносини залучивши громаду у 
змістовне спілкування. 

Міцний двобічний контакт та залученість допомагають будувати відносини, 
довіру і взаємодію. 

Ключові активності : 

• Визначити та перейняти найкращі комунікаційні 
практики у межах усього району. 

• Забезпечити інструктаж та підтримку тим засобам 
комунікації, які обрав округ. 

• Збирати актуальні відгуки від усіх груп для вимірювання 
прогресу та потреб, що виникають. 

Пріоритетні стратегії  
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Подяка 
 

Я хочу подякувати великій кількості людей, які поділилися власним досвідом, думками та професійними знаннями 

під час створення цього плану. Ми провели більш ніж 110 докладних інтерв’ю з працівниками шкіл, сім’ями, учнями 

та членами громади щодо їхнього ставлення до нашого округу. Ми б не мали змоги це зробити без інтерв’юерів, які 

провели багато часу опановуючи методику, проводячи інтерв’ю та узагальнюючи всі історії та досвід, які їм 

розповіли. Ми провели декілька заходів по обміну думками ThoughtExchanges, які були відкриті для всіх 

бажаючих поділитися відгуками та думками щодо стратегічного плану. Ми також зустрічалися із сім’ями під час 

батьківських кафе та форумів. Стислі виклади цих зусиль можна побачити на Strategic Plan website. 

Робоча група, яка складається з батьків, громадських партнерів, працівників шкіл та учнів вивчала ці відповіді разом з 

низкою інших джерел округу. Вони узагальнили інформацію та, як пріоритет, створили чорновий варіант цілей та 

стратегій. Адміністратори допомогли розробити активності та методику вимірювання нашого прогресу. Я вдячна обом 

командам за їхню роботу і позитивне налаштування. 

Зрештою, я хочу подякувати Наглядовій раді директорів за їхню підтримку нашого бачення та велику кількість часу 

витраченого на допомогу нашим учням та сім’ям.  

Це насправді було спільне зусилля і воно буде продовжуватися, оскільки план та наші стратегії будуть розгортатися 

протягом декількох наступних років. Дякую за те, що стали нашими партнерами щоб допомогти учням бути своєю 

найкращою версією та бути успішними у навчанні і протягом життя.

https://www.mukilteoschools.org/domain/2983
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