DELCE ACADEMY
SCHOOL SESIJOS Rytas:
8.45an - 12:30 Popietė: 13:30-3:25 23,5 valandos per savaitę skiriama
mokant (išskyrus agregatus, registravimo ir nenuostolingumo kartus).
Mokiniai turėtų būti klasėje, nuo 8.45 m ir tėvai prašė užtikrinti, kad vaikai
nėra vėlu mokyklos dienos pradžioje.
DAILY PROCEDŪROS
Jūsų vaikų saugumui yra labai svarbus mums. Kad galėtumėte mums padėti
užtikrinti visų vaikų ir suaugusiųjų saugumą mokyklos svetainėje pradžioje ir
pabaigoje kiekvieną dieną mes turime procedūras ir nusistovėjusią tvarką.
Dienos pradžia
• Vaikai yra leidžiamos vietoje nuo 08:30
• Vaikų vietoje tarp 8: 30-8: 45, yra pagal vaiko priežiūra
• Prižiūrima mokyklos komanda prasideda 08:45
• Vaikai turi įeiti į pastatą per jų paskyrimo metams Grupės durys, ne
pagrindinis įėjimas nebent atvykti po 09:00.
Pabaiga dieną
• Tėvai / globėjai Palaukite žaidimų aikštelėje
• Visi vaikai turi būti surinkti iš vaikų žaidimo aikštelė
• Vaikai tėvų, kurie buvo neišvengiamai uždelstų bus atsižvelgta į mokyklos
biurą laukti saugaus kolekciją.
Prašome galėtume pakartoti, kad vaikai negali būti renkami ne iš 3 ir 4 metais
priešgaisrinių arba Crest Kelių vartai. Pašalinimas vaikams nuo klasės linijų šitaip
labai apsunkina saugios pridavimo
Ką mes darome, jei lyja rytui?
Mokyklinių vartai bus atidaryti įprastu laiku 08:30. Viršutinė moksleivių (ir
Year 5 6) atiteks saleje ir apatinių moksleiviams (3 ir 4 metai) atiteks Crest
Kelių įėjimo. Iš aukštesniosios grandies lyderių narys bus pateikti.
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Ką man daryti, jei man reikia lašas savo vaikus nuo iki mokyklos pradžios?
Siūlome pusryčių klubą, kuris veikia kiekvieną 7:40-8:45 ryte. Klubas
vadovauja miesto Way Medelynas. Daugiau informacijos galima gauti iš
mokyklos biure.
Ką turėčiau daryti, jei mano vaikas paliko asmeninius daiktus pastate? Visi
suaugusieji ir vaikai, atvykstantys į pastatą turi patekti pro Priėmimo
įėjimo. Biuro darbuotojai turi žinoti, kas yra per visą laiką, nes Stranger
Danger ir priešgaisrines normas pastato.
Ką turėčiau daryti, jei lyja smarkiai po pietų? Prašome likti žaidimų
aikštelėje. Visi vaikai bus iškelta per priėmimo durų savo mokytoju. Prašome
nesiliestų registratūroje arba stovėti perone, šios sritys taps perpildyta
labai greitai todėl labai sunku saugų perdavimo. Tuo atveju, kai ekstremalių
aplinkybių atveju mes stengsimės nusiųsti tekstinį pranešimą patarti jums,
siekiant rutinos pokyčius.
Tėvų ir mokyklos Mes siekiame sukurti garsą, draugiškas ir profesionalus
darbo santykius namuose ir mokykloje, kurioje tėvai ir mokytojai gali aptarti
vaikų akademinę pažangą, plėtrą ir specialius poreikius.
Apsilankymas arba susisiekus su mokyklos
Tėvai, norintys kreiptis į mokyklą reikėtų paskambinti telefonu arba
skambinti mokyklos biuro 08:45-4:00. Lankytojai laukiami mokykloje,
naudojant Tideway įėjimą ir privalo pasirašyti su mokyklos biure. Visi
suaugusieji, dirbantys mokykloje turi visas DBS patikrinimams atlikti prieš
užimtumui. Mokykla taip visi saugančios procedūras. Saugumo ženklelis
sistema veikia mokyklos pastato visiems darbuotojams ir lankytojams. Mes
visada pasiruošę pasveikinti tėvus aptarti problemą ar bendros svarbos
klausimus. Vyresnysis darbuotojas paprastai galima per trumpą laiką spręsti
neatidėliotinus klausimus. Klasių mokytojai gali būti susisiekta mokyklos
biure..
Tėvų konsultavimas ir ataskaitos
Mokinio pažangos apžvalgas vyksta per mokslo metus ir tėvai turėtų
dalyvauti su savo vaiku aptarti savo vaiko pažangą jų mokytoju. Tikslai
iškeliami ir peržiūrimi šių susitikimų mokymosi, namų ir socialinės emocinės
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raidos už kiekvieną vaiką. Raštišką ataskaitą išsamiai pažangą per metus bus
teikiamas kiekvienam vaikui kadencijos 6 m.
Tėvų pagalba mokykloje
yra daug gyvenimo sričių mokykloje, kur tėvų pagalba yra sveikintina
reguliariai ar nereguliariai. Jeigu norite, galite dar aktyviau dalyvauti
mokyklos darbą ir tai yra įmanoma įvairiais būdais:
• Naudojant kai kurias ypatingas talentas mokyklos
• Pagalba vadovaujasi skaitymo sesijas mokykloje
• Užsiimkite šeimos gyvenimą galimybes prašome susisiekti su mokyklos
atstovybę pirmosios instancijos jūs turėtumėte būti suinteresuoti padėti su
bet kurios iš jų, arba kita veikla, susijusi su mokyklos gyvenimu.
PAGRINDINIS MOKYMOSI
Nuolatinis namų mokymosi veikla yra nustatyti mokinių visų amžiaus grupių.
Vaikai turėtų skaityti kasdien namuose, taip pat išmokti kartus lenteles,
skaičiaus nustatymo obligacijas ar savaitinio rašybos. Matematika veikla
nustatomi naudojant "MyMaths", kuri yra internetinė mokymosi priemonė.
Tema projektuose, yra nustatyti visoje laikotarpiu. Kartais tai gali būti, jog
būtina nurodys vaikams baigti darbą namuose, kai pastangos sulaukti
mokykloje matyt nepakako. Tokiais atvejais, tai yra normalu, kad tėvai
gautų apimančią aiškinamąjį raštą arba anksčiau aptarė šį klausimą su
mokytoju atžvilgiu.
SKUNDAI
mokykla turi "atvirų durų" politiką Kalbant komunikacijos ir skatina visus
tėvus ir globėjus aptarti savo problemas su tinkamu personalu mokykloje,
siekiant išspręsti klausimus kelia susirūpinimą. Pagrindinis prieinama visiems
tėvams ir globėjams, jei klausimai reikalauja tolesnio dėmesio ir dėmesio.
Mokykla turi oficialių skundų procedūra, kuri buvo priimta Valdančiojoje,
turėtų tėvams ir globėjams nori padaryti daugiau formalus požiūris į
mokyklą. Visi pranešimai būtų laikomi svarbiais į mokyklą ir bus nagrinėjami
iniciatyviai labui ties Mokyklos mokinių.
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Vietos valdžia paskelbė lankstinuką, paaiškinantį, ką daryti tėvams, jei jie turi
nusiskundimų dėl ugdymo turinio ar religinio garbinimo jų vaiko mokykloje. Lapelis
pabrėžia, kad tėvai turėtų aptarti šį klausimą su pirmoje instancijoje sumos.
Kopijos lapelį galima gauti iš Švietimo skyriaus, Medway Tarybos Gun Wharf,
Dock Road, Chatham, Kent ME4 4TR.
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Mokyklinė uniforma KODAS
Vaikai vilkėti mokyklinę uniformą iš kasdien, nes ji padeda jiems imtis didžiuotis
mokyklos ir savo asmeninio pasirodymo. Vienodi reikalavimai buvo sumažinti iki
minimumo, kad būtų išvengta nereikalingų išlaidų.
Berniukai

Merginos

Pilka kelnės arba šortai

Pilka ar juoda sijonas arba

Ruda arba Turkis V kaklo megztinis arba

Pilka kelnės

prakaitas marškinėliai

Ruda arba turkis V kaklo megztinis,

Mokyklos kaklaraištis

prakaitas marškinėliai

Balti marškiniai

Mokyklos kaklaraištis

Tamsios kojinės

Balti marškiniai

Juodos arba rudos spalvos bateliai ar

Baltos kojinės

sandalai
(Tik juodos treniruočių bateliai yra

Juodos arba rudos spalvos bateliai

leidžiama)

ar sandalai (Tik juodos treniruočių
bateliai yra leidžiama)

Vasaros laikotarpiu tik: turkis polo

Vasaros laikotarpiu tik: spalvos

marškinėliai su logotipu, arba paprasto

žymės Suknelė

balto marškinėliai.

Ties - Delce akademija suteikia vieną mokyklinį kaklaraištį vaikui savo
namuose spalvos. Jei reikia pirkti papildomus ryšius jie yra prieinami pirkti
iš mokyklos biure.
Megztiniai siuvinėti su mokyklos pavadinimu, gali būti duotas per mokyklos
biure.
Mokyklų kepurės (žiemos) yra prieinami.
Šie elementai neleidžiama dėvėti mokykloje jokiomis aplinkybėmis: o JEANS, Sportas / laisvalaikio drabužiai
o Sportiniai bateliai (ne juodos)
o batų arba batų, kad padengti arba išplėsti AUKŠČIAU kulkšnies
o Avalynė / Sandalai su aukštakulniais
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o slydimo avalynė, mulo arba trigeris sandalai
Kūno kultūra
Kai kurie iš fizinio ugdymo forma vyksta dauguma mokyklos dienų. Norint
dalyvauti ir gauti didžiausią naudą iš šios veiklos, labai svarbu, kad kiekvienas
vaikas yra įrengta tinkama įranga. Mokykla PE vienodos galima įsigyti.
Tai susideda iš šių tik daiktų:
Sportbačiai

Turi būti lanksti padas.

Lauko PE avalynė

Paprastas juodas - Nieko logotipai

Šortų

Bermudai ir kelio ilgis šortai netinka

Paprastas T-marškinėliai Turi būti plonas montavimo - Baggy tipų netinka
namas spalvų
PE Sportiniai

Sportiniai kostiumai, gali būti dėvimi.

Kojinės

Leisti triko būti nurašomas

Nesiųskite savo vaiką į mokyklą su kitomis daiktų PE / Žaidimų rinkinys. Pirmiau
daiktai turi būti laikomi raišteliu maišelis, aiškiai pažymėtos su vaiko vardu,
skirtos vien tik šiam tikslui. Visi vaikai turi dalyvauti fizinio lavinimo nebent
mediciniškai atleistas. Prašome informuoti klasės mokytoją laišku, jeigu jūsų
vaikas negali dalyvauti.
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Lankyti mokyklos
Visuose Delce akademijos mokiniai turėtų lankyti mokyklą kiekvieną dieną.
Lankyti mokyklą tikslas 97% už kiekvieną vaiką. Lankomumas yra stebimi ir
analizuojami kiekvieną žodį su gera ir negrąžintos lankomumo švenčiama su
mokiniais ir jų tėvais per laiškus ir mazgams. Klasės nauda suteikiama už gerą
visos lankomumo.
Jei trūkumas neturėtų įvykti, ji turi būti užregistruoti mokyklos biuro kuo
skubiau. Mokyklos autoatsakiklis galima palikti pranešimus apie vaikų nebuvimas.
Toliau pateikiamos rekomendacijos leistų tiek mūsų mokyklos ir tėvų, kad
įvykdytų savo pareigas pagal naujuosius reglamentus: 

Ligos: Prašome paskambinti į mokyklą anksti pirmą nelankymo dieną taip,
kad jūsų vaikas yra nesusijęs su jūsų žinios. Tolesni trumpa informacija
paaiškinimo, kai jūsų vaikas grįžta į mokyklą.



Medicinos / stomatologijos Paskyrimai: Venkite juos per dieną mokykloje,
jei apskritai įmanoma.



studijų laikotarpiu Šventės: Mokyklos gali nebesuteikti atostogų
atostogos, išskyrus kraštutines aplinkybes. Tėvai atsižvelgiant vaikus iš
mokyklos šeimos atostogų gali būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn
ir nubaustas pinigine bauda pagal švietimo nuostatus 2013.

Atkreipkite dėmesį, kad tai nėra įmanoma suteikti atostogų socialiniams
progomis ar kituose panašiuose renginiuose.
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