DELCE ACADEMY
SZKOŁA SESJE Rano:
8.45an - 12:30 Popołudnie: 13:30 - 15:25 23,5 godziny
tygodniowo poświęcone są nauczaniu (z wyłączeniem zespołów,
rejestracja i break-razy). Oczekuje się uczniów w klasie,
począwszy od 08:45, a rodzice są proszeni, aby zapewnić, że
dzieci nie są późno na początku dnia szkolnego.DAILY
PROCEDURES
Bezpieczeństwo dzieci jest dla nas bardzo ważne. W celu, aby pomóc nam
zapewnić bezpieczeństwo wszystkich dzieci i dorosłych na terenie szkoły na
początku i na końcu każdego dnia musimy ustawić procedury i procedury w
miejscu.
Począwszy od dnia
• Dzieci są dozwolone na miejscu od 08:30
• Dzieci na miejscu od 8: 30-8: 45 są pod nadzorem
• Nadzór rodzicielski przez zespół szkolny rozpoczyna się w 8:45
• Dzieci muszą wejść do budynku przez ich wyznaczone Roku Drzwi Grupa,
nie głównym wejściem, chyba przyjazd po 9 rano.
Koniec dnia
• Rodzice / opiekunowie proszę czekać na placu zabaw
• Wszystkie dzieci, które należy zebrać z placu zabaw
• Dzieci rodziców, które zostały w sposób nieunikniony opóźnione będą brane
pod sekretariacie szkoły poczekać bezpiecznego zbierania.
Proszę moglibyśmy powtórzyć, że dzieci nie mogą być zbierane z zewnątrz Roku
3 i 4 Drzwi przeciwpożarowe lub Crest Drogowego Gate. Usunięcie dzieci z linii
klasy w ten sposób sprawia, że bardzo trudne dla bezpiecznego przekazania.
Co zrobimy, jeśli pada deszcz mocno rano?
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Bramy szkoła otworzy się w zwykłym czasie 08:30. Górna szkolne dzieci (5 i 6
roku) trafi do głównej sali i dolnych uczniów (rok 3 i 4) trafi do Crest drodze
dojazdowej. Członkiem Senior Leadership Team będzie obecny.
Co mam zrobić, jeśli muszę spadać moje dzieci się przed rozpoczęciem
szkoły?
Oferujemy klub śniadanie, który działa codziennie rano między 7:40 a 08:45.
Klub prowadzony jest przez City Way Nursery. Szczegółowe informacje
dostępne są w sekretariacie szkoły.
Co należy zrobić, jeśli moje dziecko zostawił rzeczy osobiste w budynku?
Wszyscy dorośli i dzieci wchodzące do budynku muszą wejść przez wejście
recepcji. Pracownicy biura musi wiedzieć, kto jest w budynku w każdej chwili z
powodu nieznanych Danger i przepisów przeciwpożarowych.
Co należy zrobić, jeśli pada deszcz mocno po południu ?
Proszę pozostać na placu zabaw. Wszystkie dzieci zostaną wyprowadzone przez
drzwi recepcji przez nauczyciela klasy. Proszę nie wchodzić w recepcji lub stoją
na rampie, obszary te stają się zatłoczone bardzo szybko czyni go niezwykle
trudne do bezpiecznego przekazania.
W przypadku ekstremalnych sytuacji postaramy się wysłać wiadomość tekstową
do doradzić zmianę rutyny.

Rodzicami a szkołą
Dążymy do stworzenia dźwięku, przyjazną i profesjonalną współpracę między
domem a szkołą, w której rodzice i nauczyciele mogą omówienia postępów w
nauce dla dzieci, rozwój i szczególne potrzeby.
Zwiedzanie lub kontaktując się ze szkołą
Rodzice, którzy chcą, aby skontaktować się ze szkołą należy zadzwonić lub
skontaktować się w Biurze Szkoły między 08:45 i godzina szesnasta. Goście są
mile widziani w szkole korzystającej z wejścia Tideway i są wymagane do
logowania się w sekretariacie szkoły. Wszystkie osoby dorosłe pracujące w
szkole mają pełne kontrole DBS przed zatrudnieniem. Szkoła przestrzega
wszystkich procedur chroniących. System znaczek bezpieczeństwa działa w
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budynku szkoły dla wszystkich pracowników i gości. Jesteśmy zawsze gotowi
powitać rodziców w celu omówienia problemów lub spraw będących przedmiotem
wspólnego zainteresowania. Starszy pracownik jest zazwyczaj dostępne w
krótkim czasie do czynienia z pilnych sprawach. Nauczyciele mogą się
kontaktować za pośrednictwem sekretariatu szkoły.
Jesteśmy zawsze gotowi powitać rodziców w celu omówienia problemów lub
spraw będących przedmiotem wspólnego zainteresowania. Starszy pracownik
jest zazwyczaj dostępne w krótkim czasie do czynienia z pilnych sprawach.
Nauczyciele mogą się kontaktować za pośrednictwem sekretariatu szkoły lub
pisząc notatkę w dzienniczku dziecka.
Konsultacje rodzicielska i raporty
Recenzje uczeń Progress odbywają się w trakcie roku szkolnego, a oczekuje się,
że do udziału rodziców z dzieckiem w celu omówienia postępów ich dziecka ich
nauczyciel. Cele są ustalane i weryfikowane na tych spotkaniach do nauki, domu i
społecznego rozwoju emocjonalnego dla każdego dziecka. Pisemne sprawozdanie
szczegółowo postępy w ciągu roku jest dla każdego dziecka na koniec Okresu 6.
Pomoc rodziców w szkole
Jest wiele obszarów życia, w szkole, w której pomoc jest mile widziane na
wychowawczy regularnie lub okazjonalnie. Możesz stać się bardziej
zaangażowani w pracę szkoły, a to jest możliwe w różny sposób:


Korzystanie jakiś szczególny talent w szkole



Wsparcie Czytanie sesje w szkole



Zaangażowanie rodziny w możliwości kształcenia

Należy skontaktować się z sekretariatem szkoły w pierwszej kolejności
powinieneś być zainteresowany pomocą któregokolwiek z tych lub innych działań
związanych z życiem szkoły.
HOME NAUKA
Regularne zajęcia edukacyjne w domu są dla uczniów we wszystkich grupach
roku. Oczekuje się, że dzieci czytać codziennie w domu, a także dowiedzieć razy
tabel, obligacje i numer tygodniowy pisowni. Działania matematyczne są
ustawiane za pomocą "MyMaths", który jest narzędziem edukacyjnym
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internetowy oparty. Projekty oparte są Tematów całej kadencji. Czasami może to
być odczuwane potrzeby poinstruować dzieci, aby zakończyć pracę w domu, gdy
wysiłek w przygotowaniu w szkole najwyraźniej niewystarczające. W takich
przypadkach, to jest normalne, aby rodzice otrzymują list motywacyjny
wyjaśniający lub wcześniejszego omówił sprawę z danego nauczyciela.
SKARGI
Szkoła posiada "otwarte drzwi" w odniesieniu do komunikacji i zachęca
wszystkich rodziców i opiekunów, aby omówić swoje obawy z prawidłowym
pracowników w szkole w celu rozwiązania sprawy powoduje zaniepokojenie.
Zleceniodawca jest dostępny dla wszystkich rodziców i opiekunów, jeśli sprawy
wymagają dalszej uwagi i rozważenia. Szkoła posiada formalną skargę zgodnie z
procedurą, która została przyjęta przez Radę Administracyjną, rodzice i
opiekunowie powinni życzyć, aby bardziej formalne podejście do szkoły.
Wszystkie obawy są uważane za ważne, aby szkoły i będą rozpatrywane w sposób
proaktywny, w najlepszym interesie uczniów w szkole.
Władze lokalne opublikowała ulotkę wyjaśniającą, co rodzice powinni zrobić, jeśli
mają skargę na program nauczania i kultu religijnego w szkole swojego dziecka.
Ulotka podkreśla, że rodzice powinni omówić sprawę ze Zleceniodawcą w
pierwszej instancji. Kopie ulotki dostępne są w Wydziale Edukacji, Medway Rady,
Gun Wharf, Dock Road, Chatham, Kent ME4 4TR.
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Mundurek szkolny KOD
Oczekuje się, że w szkole dzieci nosić mundur codziennie, ponieważ pomaga im
podjąć dumę w szkole i na swój wygląd zewnętrzny. Jednolite wymagania zostały
ograniczone do minimum, aby uniknąć niepotrzebnych kosztów.
Chłopcy

Dziewczyny

Szare spodnie lub szorty

Szary lub czarny lub spódnica

Turkusowa V brązowy lub zworka lub szyi

Szare spodnie

koszula pot

Brązowy lub turkusowe szyi V
skoczek,

Szkoła remis

koszula pot

Biała koszulka

Szkoła remis

Ciemne skarpetki

Biała koszula

Czarne lub brązowe buty lub sandały

Białe skarpetki

(Tylko czarne buty treningowe są dozwolone) Czarne lub brązowe buty lub
sandały
(Tylko czarne buty treningowe są
dozwolone)
Tylko Semestr letni: Koszulka polo
turkusowy z logo lub zwykły białej

Semestr letni tylko: kontrola w
kolorze Sukienka

koszuli.
Krawaty - Delce Akademia zapewnia jeden krawat w szkole na dziecko w
swoim domu koloru. W przypadku konieczności zakupu dodatkowych więzi są
one dostępne do nabycia w biurze szkoły.
Bluzki haftowane z nazwą szkoły można zamawiać w sekretariacie szkoły.
Szkoła (czapki na zimę) są dostępne.
Następujące elementy nie mogą być noszone w szkole w żadnych
okolicznościach: 
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JEANS, sport / rekreacja BUTY WEAR



szkolenia (inny niż czarny)



BUT lub buty, które obejmują lub rozszerzyć powyżej kostki



buty / sandały na wysokich obcasach



Kupon na buty, sandały mułów lub flip-flop

WYCHOWANIE FIZYCZNE
Niektóre formy wychowania fizycznego odbywa się na większości szkolnych. Aby
wziąć udział i uzyskać maksymalne korzyści z tych działań, ważne jest, że każde
dziecko jest wyposażony w odpowiedni sprzęt. Mundurek szkolny PE jest
dostępny do nabycia.
Ten składa się tylko z następujących elementów:
Plimsolls

Musi mieć elastyczną podeszwę.

Odkryte buty PE

Zwykły czarny - bez logo

Szorty

Bermudy i spodenki do kolan nie są odpowiednie

Zwykły T-shirt domkolory Montażu musi być szczupła - rodzaje workowate nie są
odpowiednie

PE dres

Dresy mogą być noszone.

Skarpety

Aby umożliwić rajstopy być zdjęta

Prosimy nie wysyłać swoje dziecko do szkoły z innych pozycji PE / zestawu gier.
Powyższe elementy powinny być przechowywane w torbie sznurek, wyraźnie
zaznaczone imię i nazwisko dziecka, utrzymywane wyłącznie w tym celu.
Wszystkie dzieci muszą uczestniczyć w wychowaniu fizycznym, chyba że
medycznie usprawiedliwiona. Proszę wziąć nauczyciela klasy listownie, jeśli
dziecko nie jest w stanie uczestniczyć.
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Frekwencję w szkole
Oczekuje się, że wszyscy uczniowie w Delce Akademii chodzić do szkoły
codziennie. Cel szkolny wynosi 97% dla każdego dziecka. Frekwencja jest
śledzone i analizowane wszelkie pojęcie o dobrej i obchodzone z udziałem
wybitnych uczniów i ich rodziców poprzez litery i zespołów. Nagrody klas podano
na dobre całej frekwencji klasy.
W razie wystąpienia braku, musi być zarejestrowana w Urzędzie szkoły tak
szybko jak to możliwe. Sekretarka szkoły jest dostępny dla pozostawienia
wiadomości o nieobecności dziecka. Poniższe wskazówki pozwalają zarówno naszą
szkołę i rodziców do wypełniania ich obowiązków wynikających z nowych
przepisów: 

Choroba: Proszę zadzwonić do szkoły wcześnie w pierwszym dniu
nieobecności, tak aby Twoje dziecko jest nieobecne z Twojej wiedzy.
Kontynuacja z krótką informacją o wyjaśnienie, kiedy dziecko wraca do
szkoły.



medyczne / dentystyczne Nominacje: Proszę unikać tych w ciągu dnia w
szkole, jeśli w ogóle możliwe.



Wakacje Term-time: Szkoły mogą już udzielać urlopu wypoczynkowego
nieobecności, z wyjątkiem ekstremalnych warunkach. Rodzice biorący
swoje dzieci ze szkoły, na rodzinne wakacje mogą być ścigane i karane
zgodnie z regulaminem Edukacja 2013.

Należy pamiętać, że nie jest możliwe przyznanie urlopu dla towarzyskich lub
innych podobnych imprezach.
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