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ПРИЗНАЧЕННЯ 

Аби йти в ногу з часом, усі учні повинні вміти творчо й продуктивно використовувати технології.  

Auburn School District надає кожному учню середніх класів пристрій Chromebook для використання 

вдома, щоб вони змогли розширити свої можливості й підготуватися до життя після закінчення 

навчання. 

Ми забезпечуємо численні можливості використання технологій для навчання в школі та вдома, 

аби учні розвивали ці чотири види навичок: 

Комунікативні навички 
Висловлення своїх думок та ідей 

Інформування, уміння переконувати та вести 

обговорення 

Уміння прислухатися 

Використання різноманітних засобів комунікації 

Навички співпраці 
Ефективна робота в командах 

Уміння йти на компроміс заради досягнення мети 

Уміння розділяти відповідальність з іншими 

Уміння цінувати ідеї та погляди інших 

Творчість Критичне мислення 

“If we teach today as we taught 

yesterday, we rob our children of 

tomorrow.”- John Dewey 

https://docs.google.com/document/d/1gTa046imNYhK1aXxuSZwrJwqW_7_0K347fea06LZZzw/edit#bookmark=id.gjdgxs
https://docs.google.com/document/d/1gTa046imNYhK1aXxuSZwrJwqW_7_0K347fea06LZZzw/edit#bookmark=id.30j0zll
https://docs.google.com/document/d/1gTa046imNYhK1aXxuSZwrJwqW_7_0K347fea06LZZzw/edit#bookmark=id.joxjub7ju4ad
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Використання різноманітних технік для створення ідей 

Створення свіжих і цінних ідей 

Уміння аналізувати, оцінювати та вдосконалювати ідеї 

Уміння сприймати невдачу як можливість для 
навчання 

Уміння ефективно міркувати 

Використання системного мислення 

Уміння вирішувати проблеми 

Уміння приймати рішення 

Щоб працювати з наданою шкільним округом технікою, учні зобов’язані дотримуватися політик і 

процедур шкільного округу ASD, пов’язаних із Процедурами припустимого використання 

електронних ресурсів (www.auburn.wednet.edu/aup), місцевими, федеральними законами та 

законами штату. Від учнів очікується, що вони будуть відповідально використовувати техніку та 

мережні ресурси шкільного округу, а також забезпечувати безпеку, захист і добрий робочий стан 

виданих округом пристроїв. Інформація в цьому посібнику допоможе учням і батькам виконувати 

зазначені нижче вимоги. 

ОБОВ’ЯЗКИ УЧНІВ 
DEVICE RULES AND GUIDELINES BOOK USE, CARE, AND CLASSROOM ROUTINES 

Загальне обслуговування 

● Пристрій завжди повинен
перебувати у футлярі.

● Вкладіть табличку з іменем учня
у відповідну кишеню на сумці
для перенесення.

● Додайте інвентарні номери; забороняється
закривати або видаляти їх.

● Очищайте екран м’якою, сухою ганчіркою з
мікрофібри ВИКЛЮЧНО за потреби.

● Щоб очищувати інші деталі пристрою,
використовуйте ВИКЛЮЧНО комп’ютерні
дезінфікуючі серветки.

● Використовуйте USB-навушники – так роз’єм
навушників прослужить довше.

● Повідомляйте про будь-які ушкодження
пристрою протягом навчального дня.

● Щовечора вимикайте комп’ютер Chromebook,
щоб отримувати оновлення.

Правила роботи в класі 

● Щодня приносьте пристрій у
школу зарядженим.

● Розташовуйте пристрій у центрі
стола.

● Відкривайте кришку, а також переносьте пристрій
двома руками (не однією).

● Не закривайте кришку з будь-яким предметом
на клавіатурі пристрою Chromebook (навушники,
олівці тощо).

● Виконуйте всі вказівки вчителів.

● Дотримуйтеся законів щодо авторських прав і
цитуйте джерела, застосовані з Інтернету або
інших електронних джерел.

● Негайно повідомляйте вчителеві (не
обговорюючи з іншими учнями) про всі виявлені
проблеми безпеки або потенційні проблеми
безпеки в мережі.

Дорога в школу, з школи та 

переміщення по школі 

● Повністю виключайте пристрій,
перш ніж направлятися в подорож.

Удома 

● Щодня забирайте пристрій
додому.

http://www.auburn.wednet.edu/aup
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● Ніколи не залишайте пристрій без догляду ні за
яких умов. Коли перебуваєте в школі, замикайте
пристрій в індивідуальній шафці або шафці, що
замикається, у роздягальні спортзалу.

● Не опирайтеся на пристрій або рюкзак, у якому
перебуває пристрій.

● У шафці зберігайте пристрій вертикально. Не
кладіть у шафці на нього інші речі.

● Якщо виникне ситуація, у якій будь-хто буде
загрожувати вам через пристрій, віддайте
пристрій нападнику й сповістіть про це персонал
школи, як тільки доберетеся до неї.

● Щоночі повністю заряджайте пристрій.
Залишайте шнур живлення та зарядний пристрій
удома.

● Використовуйте пристрій удома в спільній кімнаті
(вітальні, кухні, їдальні).

● Зберігайте пристрій на столі – ніколи не
залишайте на підлозі!

● Не залишайте пристрій у транспортних засобах.

● Захищайте пристрій від:

▪ впливу надзвичайно високих або низьких
температур

▪ потрапляння всередину їжі, напоїв та інших
рідин

▪ маленьких дітей і домашніх тварин

Виконання процедур припустимого використання електронних ресурсів 

Правила діють до, протягом і після годин занять у школі та застосовуються до всіх електронних 

пристроїв шкільного округу Auburn як на території, так і за межами території шкільного кампусу. 

Усе використання мереж, будь то на наданих шкільним округом або на особистих електронних 

приладах, повинно сприяти освіті та дослідженням, а також відповідати місії шкільного округу. 

Запам’ятайте такі важливі рекомендації, засновані на процедурах шкільного округу ASD: 

РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ… ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ… 

● Зберігати конфіденційність імені

користувача та пароля.

● Користуватись онлайн-ресурсами та

засобами, які допомагають у навчанні.

● Бути учасником Інтернет-спільнот, які

сприяють освіті та науковим

дослідженням.

● Належно цитувати джерела, узяті з чужих

робіт.

● Дотримуватися конфіденційності

особистої інформації в Інтернеті, зокрема

свого повного імені, домашньої адреси та

номерів телефонів.

● Несанкціонований доступ до облікових

записів, комп’ютерів, мереж або

інформаційних систем.

● Комп’ютерне переслідування або

домагання інших, зокрема

дискримінаційні жарти та зауваження.

● Залучення учнів до неетичних або

незаконних дій.

● Завантаження або копіювання захищених

авторським правом творів у електронній

формі.

● Злом, вандалізм, внесення вірусів або

внесення інших змін в апаратне
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● Дотримуватися конфіденційності

особистої інформації інших осіб

(фотографій та онлайн-профілів), якщо

попередньо не отримано дозволу на

розкриття цієї інформації.

● Повідомляти керівництво школи в разі
виявлення небезпечної або неналежної
інформації в мережі..

забезпечення, програмне забезпечення 

чи засоби моніторингу. 

● Поширення образливих, порнографічних

або сексуально відвертих матеріалів чи

доступ до таких матеріалів.

● Здобування особистої вигоди, поширення

комерційних пропозицій або одержання

будь-якої компенсації за допомогою

технічних засобів шкільного округу

Auburn.

● Фізично змінювати конфігурацію деталей
обладнання шкільного округу без
попередньо отриманого прямого
письмового дозволу Department of
Technology..

Запам’ятайте, що файли та дані, які зберігаються на обладнанні ASD або в мережі ASD (включно зі 

сховищем Google Диск), є власністю шкільного округу та підлягають регулярній перевірці й 

моніторингу.  

Порушення цих вимог може призвести до застосування дисциплінарних заходів. Персонал 

шкільного округу ASD може припинити доступ до мережі без попередження в будь-який момент, 

якщо користувач здійснюватиме будь-які несанкціоновані дії. Персонал шкільного округу ASD 

залишає за собою право конфіскувати майно в будь-який момент.  

Персонал школи зберігає за собою повне право на прийняття рішень у відношенні того, коли та як 

учні можуть використати особисті електронні пристрої на території школи. 

ОБОВ’ЯЗКИ БАТЬКІВ (ОПІКУНІВ) 

Батьки (опікуни) зобов’язані оплачувати вартість ремонту або заміни, якщо пристрій: 

● не буде повернуто;

● буде навмисно ушкоджено;

● буде втрачено через недбалість;

● буде вкрадено без подання заяви в поліцію.

●

Контроль використання пристрою учнем 

Шкільний округ ASD надає сім’ям учнів засоби, що забезпечують безпечне використання цифрових 

пристроїв у домашніх умовах. Робота служб фільтрування інформації, котрі застосовуються в 
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наших школах відповідно до федеральних норм захисту учнів, поширюється на пристрої 

Chromebook під час використання їх за межами території школи. Крім того, батьки отримують 

обліковий запис Securly Home, за допомогою якого вони можуть відстежувати дії своєї дитини в 

Інтернеті та (за власним бажанням) застосовувати вдома додаткові правила доступу до інформації. 

(Примітка: округ не здійснює активного контролю використання Інтернету або фільтрації 

електронної пошти на пристроях учнів поза годинами роботи школи.) 

Участь батьків є найважливішим фактором забезпечення безпеки учнів у мережі. Ресурси 

підтримки надаються на сторінці Technology For Families веб-сайту ASD.     

Пропозиції 

● Повідомляйте про вимоги щодо типів ресурсів, які учень може використовувати в мережі, і

взаємодії з іншими учнями в Інтернеті в доброзичливій, шанобливій і спокійній манері.

● Дозволяйте користуватись електронним пристроєм у спільних кімнатах (наприклад, у

вітальні або кухні), а не в спальнях.

● Розробіть набір правил (вимог) використання електронного пристрою вдома. Розгляньте

можливість підписання угоди між батьками та дитиною..

● Виявляйте справжню цікавість до того, що ваша дитина робить на пристрої. Цікавтеся та

переглядайте виконувану дитиною роботу.

● Переглядайте дані своєї дитини в сховищі Google Drive, щоб стежити за ходом роботи.

Якщо у вас є власний пристрій, наприклад смартфон, комп’ютер або планшет, і обліковий

запис Google (Gmail), ви можете отримати доступ до даних своєї дитини в сховищі Google

Диск, щоб перевіряти роботу, виконувану нею в школі (включно з примітками вчителів і

однокласників).

● Вивчайте та застосовуйте засоби батьківського контролю, пропоновані вашим

постачальником послуг Інтернету та (або) забезпечувані вашим бездротовим

маршрутизатором.

● Домовтеся про вимикання всіх електронних пристроїв на ніч у певний час. Це також

відмінний спосіб забезпечити заряджання пристрою Chromebook щоночі.

● Вимикайте домашню мережу Wi-Fi у певний час. Для використання багатьох функцій

Chromebook та інших пристроїв потрібно підключення до Інтернету. За його відсутності

пристрій Chromebook може відкривати лише програми Google Документи та дає мало

інших можливостей. Вимикання на ніч вашого домашнього Wi-Fi може запобігти перегляду

YouTube пізно вночі або чатам із друзями в невідповідний час.

ПЛАТА ЗА ОБСЛУГОВУВАННЯ КОМП’ЮТЕРІВ CHROMEBOOK 

Пристрої Chromebook надаються учням у тимчасове користування та залишаються власністю 

шкільного округу ASD. Учні та батьки зобов’язані піклуватися про отримані від округу пристрої 

Chromebook і повернути їх у доброму стані, так само як з іншими тимчасово отриманими від 

округу предметами, зокрема підручниками, калькуляторами, спортивним обладнанням і 

http://bit.ly/tech4families
http://bit.ly/tech4families
https://www.commonsensemedia.org/family-media-agreement
https://www.commonsensemedia.org/family-media-agreement
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бібліотечними книгами. При цьому ми знаємо, що відбуваються нещасні випадки та втрати, навіть 

коли учні намагаються піклуватися про свої пристрої. Обов’язковий щорічний внесок за 

обслуговування пристрою Chromebook (як описано тут) становить 5 дол. 

Обслуговування 

Іноді з пристроями трапляються несподівані проблеми не з вини користувача (виникають 

комп’ютерні збої, помилки програмного забезпечення тощо). Відділ технічної підтримки шкільного 

округу ASD допомагає учням швидко усувати такі проблеми. Учні повинні подавати заявку-

замовлення через шкільного координатора пристроїв Chromebook. Не здавайте пристрої, що 

належать шкільному округу ASD, на ремонт стороннім фірмам з обслуговування комп’ютерів.  

Тимчасові пристрої 

Тимчасові пристрої (також називають «оперативною заміною») доступні в кожній школі. Вони 

дають змогу не переривати навчальний процес на час ремонту пристрою. Учні зобов’язані 

піклуватися про тимчасові пристрої. До тимчасових пристроїв застосовуються ті самі правила та 

норми. 

Ремонт 

Нижче наведено суми, що сплачуються в разі пошкодження або втрати пристрою: 

Випадки, що потребують 
ремонту 

1-й випадок: 0 дол.
2-й випадок: 25 дол.
3-й випадок: повна
вартість

Приклад.  

Заміна екрана: 99 дол. 

1-й випадок: 0 дол.
2-й випадок: 25 дол.
3-й випадок: 99 дол 

Крадіжка* 

1-й випадок: 25 дол.
2-й випадок: 75 дол.
3-й випадок: повна
вартість

Приклад. Крадіжка 
пристрою Chromebook: 
342 дол  

*Потрібно подати заяву в 
поліцію.

Страховка не покриває 

-Шнури
-Зарядний пристрій
-Футляр
-Відсутні клавіші (вони без
причини не відпадають)
-Навмисні ушкодження
або ушкодження
внаслідок недбалості
-Загублені пристрої
-Крадіжка або
неповернення

● TЗа рік покривається всього два випадки в будь-якій комбінації (ушкодження/крадіжка).
Родина нестиме фінансову відповідальність за вартість заміни або ремонту через будь-яке
ушкодження або втрату виданих після цього пристроїв Chromebook.

https://www.auburn.wednet.edu/Page/715
https://www.auburn.wednet.edu/Page/715
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● Якщо загублений або вкрадений пристрій пізніше буде виявлено в робочому стані,
сума штрафу відшкодовується.

Указана лише вартість ремонту деталей; вартість роботи не враховується. Нижче наведено 

характерні суми витрат:     

Ушкодження Вартість (включно з 
податком з обороту в 
штаті Вашингтон) 

Заміна екрана Chromebook – несенсорного/сенсорного 99 дол. /133 дол. 

Екран Chromebook — заміна кабелю LCD 65 дол. 

Заміна клавіатури Chromebook 93 дол. 

Заміна клавіші Chromebook (однієї) 21 дол. 

Заміна сенсорної панелі Chromebook – виламаної 74 дол. 

Роз’єм Chromebook для навушників – видалення 
стороннього предмета / ремонт зламаного 

н/д / ремонт 
неможливий 

Роз’єм для зарядки Chromebook – ремонт або заміна 74 дол. 

Заміна рамки навколо екрана Chromebook 54 дол. 

Заміна петлі кришки Chromebook 83 дол. 

Заміна верхньої або нижньої частини корпусу Chromebook 82 дол. 

Ремонт об’єктива камери Chromebook 77 дол. 

Замінюваний предмет Вартість заміни 

Футляр Chromebook 23 дол. 

Шнур живлення 22 дол. 

Chromebook 342 дол. 

CEMENT AND REPAIR COSTS 
* Ціни вказано станом на липень 2021 року. Їх може бути змінено в разі падіння цін

Строки оплати 

Усі збори та штрафи потрібно сплачувати протягом 30 днів. У разі необхідності школа може 

приймати плани оплати штрафів.  

Утрата обладнання 
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У випадку втрати обладнання учень або батьки повинні негайно сповістити про це 

шкільному координатору пристроїв Chromebook. У разі подання заяви про втрату або крадіжку 

технічний відділ виконає дистанційне відключення всіх функцій пристрою, щоб він став 

непридатним для використання.     

Повернення обладнання 

Усі пристрої, що належать шкільному округу, необхідно повернути. Якщо учень припинить 

навчання в шкільному окрузі ASD, але не поверне пристрій, на нього накладається штраф у розмірі 

повної вартості заміни, а також застосовуються стандартні правила щодо обмеження доступу до 

записів і екзаменаційних відомостей. Щоб повернути майно ASD, можуть залучатися 

правоохоронні органи. 




