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HIGHLY CAPABLE PROGRAM 
Інформація про направлення та тестування PEEP  

 
жовтень 2019 р. 
Шановні учні та батьки/опікуни, 
Kent School District пропонує початкову Highly Capable Program (програму Для 
обдарованих і здібних дітей) для учнів від дитячого садка до 6-го класу 
включно. Початкова Highly Capable Program призначена задовольнити потреби учнів 
з надзвичайно високими здібностями. Модель програми надання послуг Highly 
Capable залежить від класу. 

Означені учні дитячого садку отримуватимуть послуги навчання HiCap, починаючи з 
лютого 2020 року. Означені учні з 1-го по 2-й клас розпочнуть навчання у програмі у 
2020-2021 навчальному році.  
PEEPs — класи K-2 
Primary Enrichment Education Program (PEEP, Розширена програма початкової освіти) 
призначена для виявлення сильних сторін учнів і розвитку їх потенціалу, щоб надати їм 
можливості проявити свої здібності. За цієї моделі розширений навчальний матеріал 
викладає вчитель, який пройшов спеціальну підготовку за програмою Highly Capable. Для 
кожного з учнів на базі школи, яку він відвідує, у співпраці з персоналом розробляється 
спеціальна відповідна програма. Залежно від школи, види послуг можуть включати окрему 
навчальну програму та (або) викладання в класних кімнатах на базі школи, розподілення в 
спеціалізовані групи-кластери, а також додаткові заняття з математики й англійської 
словесності.  

Направити учнів для тестування та можливого включення в Highly Capable 
Program можуть батьки, вчителі, однолітки, представники громад або самі учні. 
Особа, яка направляє дитину для можливого включення в ці програми, має 
заповнити заяву-направлення в додатку. Направлення на розгляд про включення 
учня в програму може надати вчитель чи інша особа, однак дозвіл на тестування 
можуть дати лише батьки/опікуни, підписавши заяву-направлення в додатку та 
заповнивши анкету для батьків. 

Зверніть увагу на графік розгляду заяв: 

• 20 листопада 2019 р. — остання дата подання заявок Поверніть 
заповнену заяву-направлення та анкету для батьків у свою початкову 
школу. 

• 3–28 лютого, CoGat — тестування за програмою Highly Capable — 
Учні, які подали заявки, будуть направлені на тестування Highly 
Capable. Воно проводитиметься в школі, яку вони відвідують. 

• 30–31 березня 2019 р. — винесення остаточного рішення щодо 
включення в програму. Рішення про зарахування до програми виносяться 
відповідно до результатів тестування Highly Capable, результатів тестування з 
читання і математики, які проводив шкільний округ, а також за оцінкою вчителя 
за шкалою Gifted Behaviors Rating Scale (Шкала характеристик поведінки й 
здібностей учня). 

• 3–17 квітня 2019 р.— електронні листи щодо зарахування або 
незарахування. Батьки отримають листа, в якому буде вказано, чи 
зарахована дитина в програму Highly Capable. 

• 24 квітня — оскарження рішення або підтвердження згоди щодо 
зарахування — Остання дата, коли батьки мають право підтвердити свою 
згоду та (або) подати форму про оскарження рішення щодо зарахування.  

 
Після початку надання дитині послуг Highly Capable, батьки або школа можуть 
вдатися до Highly Capable Exit Policy (Політика виходу з програми для учнів з 
надзвичайно високими здібностями), якщо вони вирішать, що дитині такі 
послуги не потрібні. 
 
Якщо у вас виникли запитання, інформацію можна знайти на сайті Highly Capable у 
Kent School District. Ви також можете зателефонувати за номером 253-373-7252 в 
офіс Highly Capable Program або звернутися до завуча/директора школи, де 
навчається ваша дитина.  

 
З повагою,  
Christine Corbley 
Керівник з питань викладання та навчання 

 Додаток: Форма заяви-направлення й анкета для батьків 
 

 
 
 
 

  



 
 
 

Kent School District 
Highly Capable Program 

12033 SE 256th Street, D-200 
Kent, WA 98030 

Телефон: 253-373-7252 Факс: 254-373-7459 
 

Заява-направлення 
 

 
Родини, діти яких навчаються у KSD (Kent School District), повертають заповнені заяви до своїх шкіл не пізніше ніж 22 листопада 2019 р. 
Родини, діти яких відвідують приватні школи або навчаються вдома, повертають заповнені заяви на вищевказану адресу не пізніше ніж та сама дата. 
 

Н
ап

ра
вл

ен
ня

 

 
ПІБ дитини: _________________________________________________________________   жін/чол 
                            (Прізвище)                                                          (Ім'я)                                                         (Обведіть колом одне) 
Дата народження: _______________ Домашній телефон батьків (одного з батьків): _____________________  
Денний/мобільний телефон: __________________ 
 
Поточний клас: _______          Поточна школа дитини ______________________ Вчитель: ________________________ 
 
У разі переводу поточна школа дитини: ___________________________________________________________________ 
 
Я хочу направити цього учня для можливого отримання послуг за програмою Highly Capable у Kent School District. Я вважаю, 
що він/вона відповідає критеріям, які описані на сайті програми Highly Capable у KSD, і прошу розглянути питання надання 
таких послуг. (Направлення можуть надсилати професійні педагоги, батьки, представники громад або самі учні). 
 
ПІБ друкованими літерами: __________________________________________________________________________ 
 
Підпис: ____________________________________________________________________________ 
 
Ел. адреса: _________________________________________________________________________ 
 
Відзначте відповідне: _____батьки/опікун     _____вчитель/педагог     _____представник громади     _____ сам(а) 
 

До
зв

іл
 н

а 
те

ст
ув

ан
ня

  
Я надаю дозвіл на тестування своєї дитини з метою можливого отримання послуг за програмою Highly Capable у Kent School 
District. Я розумію, що до мене звернуться з приводу результатів, і що це оцінювання не є підставою для участі моєї дитини в 
цій програмі. 
 
 
 
Підпис одного з батьків: ______________________________________________________________ Дата: _____________ 

За
 м

еж
ам

и 
KS

D
 

Важливо: Якщо ваша дитина не навчається у школі KSD, вкажіть таке: 
 

Назва приватної школи або школи за межами шкільного округу: _____________________________Телефон: _______________ 
 
Чи тестували ви свою дитину для участі в програмі Highly Capable протягом останнього року? _________  
 
Чи доступні результати оцінювання? _____ 
 
ПІБ поточного вчителя: ___________________________________________________________________  
 
Контактна інформація поточного вчителя: ________________________________________________________ 
 

 
  

Ідентиф. 
номер учня 

_____________ 
 



Kent School District Highly Capable Program (KSD HiCap) 
Анкета для батьків стосовно успіхів у навчанні, поведінки та творчих здібностей учня 

Поверніть цю анкету разом із заявою-направленням та дозволом в офіс KSD HiCap до 22 листопада 2019 року. 

ПІБ учня: ___________________________________________________________________________________ 

Клас: ______________  Школа: _________________________________________________________________ 

№ 
п/п Характеристика успіхів у навчанні 

Для відповіді на кожне запитання 
відзначте лише ОДНУ клітинку 

Рідко Іноді Часто Завжди 
1. Запам'ятовує й розуміє математичні поняття дуже швидко, часто 

застосовує математику в інших суміжних областях. 
    

2. Швидко згадує й засвоює інформацію. Швидко схоплює головну ідею.     

3. Ставить багато запитань, намагається зрозуміти суть і взаємозв'язки 
явищ. Запитує про причини. 

    

4. 
Самостійний(а) у роботі й вибирає власний напрямок. Добре працює 
самостійно, шукає можливості для навчання, радіє складним 
завданням. 

    

5. Пише так, щоб захопити та втримати увагу читача, і використовує при 
цьому гумор і розширений словниковий запас. 

    

6. Вміє збирати та розуміти великий обсяг інформації з 
найрізноманітніших сфер. 

    

7. Вміє встановлювати асоціативний зв'язок та застосовувати знання в 
інших предметних сферах. 

    

8. Обмірковує обставини та знаходить логічні й обґрунтовані відповіді.     

Наведіть приклад до однієї з ідей, зазначених вище: _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

№ 
п/п Характеристики поведінки 

Для відповіді на кожне запитання 
відзначте лише ОДНУ клітинку 

Рідко Іноді Часто Завжди 
1. Демонструє постійний інтерес до певних предметів, соціальних питань, 

переконань і (або) проблем. 
    

2. Має високий рівень очікувань; може критично ставитися до власних 
зусиль. 

    

3. З дорослими поводить себе врівноважено й спонукає їх до розмов на 
дорослі теми. 

    

4. Є самовпевненим(ою) і не схильний(а) змінювати ідеї, ставить під 
сумнів мету та корисність деяких дій. 

    

5. Йому (їй) подобається об'єднувати людей, упорядковувати речі або 
ситуації. 

    

6. Має дуже креативні ідеї.     

7. Впевнено поділяє все на «правильно» і «неправильно», «добре» і 
«погано». Іноді занадто переймається слідуванням правилам. 

    

8. Уміє добре зосереджуватися на одній темі.     

Наведіть приклад до однієї з ідей, зазначених вище:_____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 
 

  



 
Програма Kent School District Highly Capable 

Анкета для батьків стосовно успіхів у навчанні, поведінки та творчих здібностей учня 
 

№ 
п/п Характеристики творчих здібностей 

Для відповіді на кожне запитання 
відзначте лише ОДНУ клітинку 

Рідко Іноді Часто Завжди 
1. Цікавиться багатьма речами, постійно ставить запитання.     
2. Може придумати багато ідей або рішень до завдань або запитань.     

3. Не боїться висловлювати свою думку й наполегливо доводить її до 
відома інших. 

    

4. Фантазує, уявляє та конструює ідеї     
5. Має гостре почуття гумору.     
6. Має риси індивідуаліста та не боїться вирізнятися.     

7. Його(її) критика має конструктивний характер. Неохоче приймає 
правила без обґрунтувань. 

    

8. Демонструє інтерес до досліджень або охоче ризикує.     

Наведіть приклад до однієї з ідей, зазначених вище:_____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Вкажіть захоплення своєї дитини, її інтереси або ж незвичайні таланти: ____________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

У яких академічних сферах ваша дитина є успішною? Наведіть приклад: ___________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 


