
Шкільний округ Mukilteo 
ЗАЯВА ДЛЯ ДОСТРОКОВОГО ВСТУПУ ДО НУЛЬОВОГО АБО ПЕРШОГО КЛАСУ 

 

 
Може бути зроблено виняток для дострокового вступу до нульового або першого класу дітей, які 
народилися після 31 серпня. Заяви для дострокового вступу мають містити результати 
оцінювання, за яким розвиток дитини є достатнім для вступу до нульового або першого класу. 
Оцінювання кандидатів має охоплювати, зокрема, такі аспекти: 

 

(1) Розумові здібності (4) Візуальне сприйняття (7) Мовленнєвий розвиток 

(2) Загальна моторика (5) Сприйняття звуків  
(3) Дрібна моторика (6) Емоційний/соціальний розвиток  

 

Учень повинен пройти відбір по всім аспектам на рівні п’ять років шість місяців і отримати 
рекомендацію від оцінюючого фахівця про те, що вступ до нульового класу школи є показаним, 
або на рівні шість років шість місяців і отримати рекомендацію від оцінюючого фахівця, що 
достроковий вступ до першого класу є показаним. 

 
Округ допускає зовнішнє оцінювання, яке відповідає зазначеним вище вимогам і проводиться 
психологом, який був ліцензований штатом Вашингтон, або психологом, який має сертифікат 
штату Вашингтон. Звільнення від вимоги зовнішнього тестування буде робитися на базі подання 
заяви на «Free and Reduced Lunch» (Безкоштовний і скорочений сніданок) і відповідності для 
отримання безкоштовних сніданків. Оцінювання повинні проводитися під час подання заяви на 
достроковий вступ. Заяви необхідно подати директору не пізніше четвертого понеділка серпня 
для розгляду на наступаючий шкільний рік. 

 
Заявникам, яких рекомендує директор для дострокового вступу, буде дозволено вступ до 
початкової школи, яка обслуговує їхній район проживання. Вчитель і директор будуть 
наглядати за дитиною впродовж двомісячного випробувального терміну. Директор надасть 
батькам/опікуну звіт щодо прогресу та пристосування дитини та винесе остаточне рішення щодо 
продовження. 

 
Батьки, які не згодні з рекомендацією, наданою в результаті подання їхньої заяви на достроковий 
вступ або двомісячний випробувальний термін, можуть запросити перегляд цих рекомендацій 
Виконавчим директором початкової освіти. 

 
Оцінювачі для дострокового вступу 

 

Шкільний округ Mukilteo допускає зовнішнє оцінювання, яке виконується психологом, який був 
ліцензований штатом Вашингтон, або психологом, який має сертифікат штату Вашингтон. 
Перелічені нижче психологи повідомили Шкільний округ Mukilteo про те, що з ними можна 
зв’язатися стосовно тестування на достроковий вступ. Надання цього переліку Шкільним округом 
Mukilteo не може вважатися рекомендацією або схваленням будь-якого конкретного 
психолога. 

 

Д-р Крістіан Куейл 

(Dr. Christian Quayle) 
{425}385{-3262} дод. 3# 

15418 – Main Street 
Suite 301 

Mill Creek, WA 98012 

Френсіс Дуглас, д-р наук 
(Frances Douglass, Ph.D.) 

(425) 478-9624 
 

Карен E. Кларк, д-р наук 
(Karen E. Clark, Ph.D.)  

(206) 795-6365 
6869 Woodlawn Ave NE 

Suite #200 
Seattle, WA 98115 

 

Гленна Клаус, м-р пед. наук 
(Glenna Clouse, M.ED.)  

206-617-2131 
19217 – 36

th
 Ave W Suite 215 

Lynnwood, WA 98036 

Гвен Льюїс, д-р наук 
(Gwen Lewis, Ph. D.) 

(425) 672-1850 
555 Dayton Street 

Suite D 
Edmonds, WA 98020 

 

 

 



Early Entrance Application 
Заява для дострокового вступу 

 
Student Name: _______________________________ Birthdate: __________________________ 
Ім’я та прізвище учня: Дата народження: 

 
Gender: □ Male □ Female  Today’s date: _______________ Service area school: _______________ 
Стать:   □ Чоловіча □ Жіноча Сьогоднішня дата:   Школа району: 

 
Parent/Guardian Name: _____________________________________________________________ 
Ім’я та прізвище одного з батьків/опікунів: 

 
Address: _____________________________________ City: _______________ Zip: ____________ 
Адреса: Місто: Поштовий індекс: 

 
E-mail address: ___________________________________ Phone # _________________________ 
Електронна адреса:   Номер телефону 

 
Briefly state the reason(s) for this application for early admission to school: 
Короткий опис причин(-ни) для подання заяви на достроковий вступ до школи: 

 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Parent/Guardian signature: __________________________________________________________ 
Підпис одного з батьків/опікунів: 

 
Tests most generally used: (use appropriate parts) 

Найчастіше уживані тести: (укажіть відповідне) 

 
WRAT (pre-academic)     WPPSI (mental) – or pref. short form Stanford 
WRAT (підготовчий) WPPSI (розумові здібності) – або скорочена форма  

тесту Стенфорд  

Visual Motor Integration (VmI)    Alpern Boll 
Зорово-моторна інтеграція (Vml)     Альперн і Болл 

Wepman       Vineland Adaptive Behavior Scales 
Вепман        Шкала адаптивної поведінки Вайнленда 

Durrell – Gross Motor     Draw-A-Person 
Дюрелл – Загальна моторика      Тест малювання фігури людини 

Binet  
Бінет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Early Entrance Assessment 
Оцінювання для дострокового вступу 

Developmental Area 
Область розвитку 

Assessment Instrument 
Інструмент оцінювання 

Age Equivalent Score 
Шкала вікових еквівалентів 

Cognitive 
Когнітивна 

  

Language 
Мовна 

  

Visual Discrimination 
Візуальне сприйняття 

  

Auditory Discrimination 
Сприйняття звуків 

  

Social/Emotional 
Соціальна/емоційна 

  

Gross Motor 
Загальна моторика 

  

Fine Motor 
Дрібна моторика 

  

 
 
Examiner Name (Print): _____________________________________________________________ 
Ім'я екзаменатора (друкованими літерами): 

 
Examiner Signature: _______________________________ Date: ___________________________ 
Підпис екзаменатора:  Дата: 

 
NOTE: A brief report of tests give and the age level obtained in each of the seven areas must 
be delivered to the building principal no later than the fourth Monday of August to be 
considered. 
ПРИМІТКА. Короткий звіт про надані тести та отриманий віковий рівень по кожній із семі областей 
необхідно надати директору для розгляду не пізніше четвертого понеділка серпня. 

 


