
Що таке стратегічний план? 
Стратегічний план шкільного округу Auburn є програмою безперервного 
вдосконалення та досягнення неперевершених освітніх успіхів 
для кожного учня шкільної системи K-12. Він буде використатися 
як керівництво при плануванні, розподілі ресурсів, перепідготовці 
персоналу та прийнятті рішень відповідно до головного пріоритету 
шкільного округу, академічної успішності учнів.  

Навіщо необхідний стратегічний план шкільного округу? 
Рада директорів шкільного округу Auburn усвідомлює важливість 
і цінність якісної освіти, яка максимально підвищує навчальний 
потенціал кожного учня. Стратегічний план шкільного округу 
закладає фундамент і надає вихідну структуру для індивідуального 
вдосконалювання кожної школи. Він забезпечує координацію 
викладання зі стандартами навчання; сприяє співробітництву 
фахівців; допомагає вирішувати питання, пов'язані з відсотком 
відчислення учнів і своєчасним успішним закінченням середньої 
школи; ефективно використає партнерства з учнями, опікунами 
та місцевими громадами; а також направляє політики і ресурси 
шкільного округу на навчання учнів. 

До чого ми прагнемо? 
Стратегічний план шкільного округу Auburn на період 2013 – 2016 
рр. є продовженням Стратегічного плану вдосконалювання на період  
2009 – 2012 рр., що став каталізатором трансформації шкільного 
округу та культурних змін у ньому. План дозволив успішно поліпшити 
навчання учнів та усунути недоліки академічної успішності.  

У процесі розробки стратегічного плану повною мірою були 
використані зусилля різних фокусів-груп і результати опитувань тисяч 
учасників, що представляють повний спектр інтересів, включаючи 
батьків, викладачів, персонал шкіл і представників місцевих громад.

Програма безперервного 
вдосконалення  
Огляд трирічного стратегічного плану | 2013 – 2016 рр.
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Досягнення рівня системи освіти світового класу 
Стратегічний план шкільного округу Auburn на період 2013 – 2016 рр.

Головним пріоритетом шкільного округу Auburn є академічна 
успішність учнів. У січні 2013 р. рада директорів шкільного 
округу Auburn прийняла і затвердила стратегічний план розвитку 
шкільного округу на наступні три роки. Цей план є програмою 
безперервного вдосконалення та досягнення освітніх успіхів 
світового класу для кожного учня шкільної системи K-12. 



До чого ми прагнемо? (продовження) 

У жовтні 2012 р. комітет, що складається із учителів, адміністраторів, 
батьків, представників місцевих громад і консультантів, переглянув 
і скорегував Стратегічний план удосконалювання на період  2009 – 
2012 рр. з урахуванням завдань наступних трьох років, 2013 – 2016 рр. 

Новий стратегічний план на період 2013 – 2016 рр. заснований на 
міцному фундаменті й розроблений для розвитку та підтримки 
професійних освітніх співтовариств, координації викладання зі 
стандартами навчання, зниження відсотка відчислень, підвищення 
відсотка своєчасного успішного закінчення школи, підготовки всіх 
учнів до кар'єри й навчання в коледжах, ефективного використання 
партнерств із батьками (опікунами) та місцевими громадами, а також 
направлення політик і ресурсів шкільного округу на підтримку 
навчання учнів. 

Якими є стратегічні цілі шкільного округу Auburn? 

ЦІЛЬ ПЕРША — успішність учнів 

Весь персонал шкільного округу Auburn надає підтримку, 
керівництво й рекомендації, щоб кожен учень міг виконати та 
перевищити вимоги стандартів штату і округу, вчасно успішно 
закінчити школу, а також підготуватися до кар'єри й навчання 
в коледжі. 

ЦІЛЬ ДРУГА — зниження відсотка відчислень та своєчасне 
успішне закінчення школи 

Весь персонал шкільного округу Auburn відповідає за участь 
різноманітного викладацького співтовариства в наданні 
підтримки й зміцненні системи освіти світового класу. 

ЦІЛЬ ТРЕТЯ — партнерства з батьками (опікунами) і місцевими 
громадами 

Політики та ресурси шкільного округу Auburn координуються 
зі стратегічним планом. 

Стратегічний план на період 2013 – 2016 рр. установлює очікування, 
щоб кожен учень, незалежно від етнічної приналежності, рідної мови, 
наявності інвалідності та рівня доходу міг досягти високих стандартів 
навчання. Стратегії, розроблені для досягнення поставлених цілей, 
створені з урахуванням прискорення підвищення академічної 
успішності учнів, забезпечення виконання та перевищення ними 
встановлених стандартів, своєчасного успішного закінчення школи, 
а також підготовки до кар'єри, коледжу й досягнення успіху після 
закінчення школи.  

З повним текстом стратегічного плану можна 
ознайомитися на веб-сайті: www.auburn.wednet.edu 

 
 
 
 

Про шкільний округ ASD 
 

 • Обслуговує чотири міста в двох округах. 
 • 14 900 учнів. 
 • 1 700 співробітників. 
 • 22 школи. 
 • Більше 65 мов і діалектів, якими 

користуються учні.
 • 56 % учнів одержують обіди 

безкоштовно або за зниженою ціною.
 • Бюджет на 2012 – 2013 рр. склав 138 

млн дол. 
 • Отримано гранти штату та федеральні 

гранти на суму 28,8 млн дол., а також 
місцеві та конкурсні гранти на суму 
881 562 дол.

 • Виділено місцеві стипендії учням на 
суму 165 371 дол. 

Основні факти про 
шкільний округ ASD 

 

 • 63 % випускників продовжують  
освіту у коледжі.

 • 76 % випускників брали участь у 
позакласних заняттях у старших 
класах. 

 • Кількість учнів, зарахованих в 
програму підвищеної складності, за 
п'ять років зросло на 100 %. 

 • У ході благодійного збору продуктів 
харчування «All Schools Food Drive 
2014» була зібрана рекордна за весь 
час кількість продуктів харчування  
(62 374 фунтів) і коштів (24 291 дол.).

 • Протягом 26 років к ряду шкільний 
округ удостоюється Сертифіката про 
відмінність у сфері фінансової звітності, 
присуджуваного Міжнародною 
асоціацією комерційних керівників 
шкіл (Association of School Business 
Officials International).

 • 70 000 безкоштовних обідів надано 
дітям у рамках програми літнього 
харчування.

 • Протягом чотирьох років к ряду рада 
директорів шкільного округу ASD 
удостоюється відмінності Асоціації 
директорів шкіл штату Вашингтон 
(WSSDA).

 • Шкільний округ ASD визнаний гідним 
нагороди «2014 Road Map Collective 
Impact Award» за підвищення рівності та 
усунення різниці у можливостях учнів.

 • Восени 2014 р. учні, що навчаються в 
школі Auburn High School, перейдуть 
у новий будинок.

 • Район шкільного округу ASD в  
2014 р. прийняв закон про 6-річний 
технічний збір на суму 22 млн дол.


