2 kwietnia 2019

Szanowni Rodzice/Opiekunowie

Chciałabym podziękować rodzicom, opiekunom, pracownikom szkoły, uczniom oraz Zarządowi za
nieustanną współpracę i zaangażowanie. Proszę odwiedzić naszą szkolną stronę internetową
http://www.epchs.co.uk , aby dowiedzieć się więcej o różnorodnych zajęciach i wydarzeniach z minionego
semestru.
Szkoła kończy się w piątek 5 kwietnia na okres Świąt Wielkanocnych. Dzień szkolny dla studentów zakończy
się o godzinie 13.00
Biura szkolne będą nieczynne przez okres przerwy Wielkanocnej. Na terenie szkoły w trakcie przerwy
Wielkanocnej odbywać się będą dodatkowe zajęcia, a uczniowie, którzy powinni w nich uczestniczyć zostali
o tym poinformowani.
Semestr letni rozpocznie się we wtorek 23. kwietnia 2019r.
W załączeniu znajdziecie Państwo wykaz ważnych dat na semestr letni 2019, jak również kilka przypomnień,
aby rozpocząć sprawnie nowy semestr szkolny. W załączeniu znajdują się również ważne daty na rok
akademicki 2019/2020. Chciałabym jednocześnie zwrócić Państwa uwagę na daty egzaminów dla klas 11
oraz klas licealnych.
Życzę Państwu Szczęśliwych Świąt Wielkanocnych oraz dobrego wypoczynku podczas przerwy
wielkanocnej spędzonej w gronie rodzinnym.

Z poważaniem

C VILE (MRS)
Dyrektor Szkoły

Ważne informacje - proszę zachować do wglądu
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Daty egzaminów 2019
Klasa 11 (GCSE) egzaminy w okresie – poniedziałek 13. maja do wtorku 18. czerwca
Klasa 12 i 13 (GCE) egzaminy w okresie – poniedziałek 13. maja do środy 19. czerwca
Obecność
Jeśli zgłaszają Państwo spóźnienie lub nieobecność ucznia proszę pamiętać, aby dzwonić na linię
obecności (nie na numer recepcji szkolnej). Telefon na linię obecności 0151 513 4453
W trosce o utrzymanie wysokiego standardu obecności proszę o umawianie wizyt medycznych oraz
innych spotkań Państwa dziecka poza godzinami szkolnymi. Jeśli to możliwe proszę o pisemną informację
z wyprzedzeniem. Nieobecność w związku z wizytą medyczną i dentystyczną będzie traktowana jako
usprawiedliwiona wyłącznie w przypadku pisemnego potwierdzenia tej wizyty.
Jeśli dziecko przyjdzie do szkoły, a Państwo próbujecie umówić pilną wizytę u lekarza, proszę przekazać
dziecku pisemną notatkę.
Wakacje w trakcie roku szkolnego
System prawny nałożył limit na możliwości Dyrektora szkoły, dotyczące wyrażania zgody na przerwę w nauce dla
ucznia w zakresie wyjazdów wakacyjnych w trakcie roku szkolnego. Dyrektor szkoły jest upoważniony do
zatwierdzenia okresu nieobecności ucznia, jeśli rodzice/opiekunowie wystąpią pisemnie z takim wnioskiem,
wyłącznie w ”wyjątkowych sytuacjach”, (wniosek dostepny jest w Recepcji, Obsludze Studenta i na stronie
internetowej szkoly) oraz spotkaniu z Dyrektorem szkoły.
Rodzice mogą zostać ukarani przez władze lokalne za podejmowanie decyzji o zabieraniu swojego dziecka na
wakacje w czasie trwania roku szkolnego, bez pisemnej zgody władz szkoły.
Usunięcie z lekcji za złe zachowanie
Chciałabym przypomnieć Państwu o obowiązującej szkolnej polityce dotyczącej usunięcia z lekcji za złe
zachowanie. Jeśli dziecko zostanie usunięte z lekcji z powodu złego zachowania wówczas państwa dziecko
zobowiązane jest do spotkania z pracownikiem szkoły w tym samym dniu o godzinie 15:00. Spotkanie to zwykle
zajmuje około 10-15 minut, co stanowi część naszego podejścia naprawczego. Pozwoli to dziecku uzupełnić
straconą lekcję oraz przedyskutować zaistniala sytuację z nauczycielem. Rodzice/Opiekunowie zostaną
poinformowani drogą telefoniczną lub e-mailową o zaistniałej sytuacji. Proszę upewnić się, że szkoła posiada
aktualne informacje kontaktowe.

Informacje o stołówce
Proszę, aby pamiętali Państwo o doładowaniu konta Państwa dziecka przed końcem semestru, aby uniknąć tłoku
pierwszego dnia po powrocie dzieci po przerwie jak również, aby zapobiec możliwości zapomnienia o
doładowaniu konta na początku nowego semestru.
Parking
Barierka parkingowa operuje pomiędzy 8:15 a 15:30. W tym czasie rodzice nie mają dostępu do szkolnego
parkingu z wyjątkiem umówionych spotkań z członkiem personelu szkolnego. Będziecie Państwo wpuszczeni na
teren parkingu w sytuacji, gdy poproszono Państwa o odebranie dziecka z uwagi na chorobę lub wcześniej
zaplanowaną wizytę. Proszę o uwzględnienie mieszkańców oraz ich miejsc parkingowych podczas podwożenia i
odbierania dzieci do i ze szkoły. Proszę o rozważenie alternatywnego punktu odbioru/podwożenia Państwa
dzieci na przykład koniec ulicy Capenhurst Lane. Spowoduje to znaczne rozładowanie zatorów tworzących się
w okolicy szkoły.
Skonfiskowane, zagubione lub pozostawione rzeczy i ubrania
Szkoła posiada zagubione rzeczy, które nie zostały odebrane lub poszukiwane, takie jak zegarki, biżuteria oraz
ubrania. Mamy również kilka par obuwia (adidasy oraz buty). Wszystkie rzeczy powinny być odebrane przed 30
kwietnia. W przypadku braku właściciela rzeczy zostaną oddane na cel dobroczynny.
CCTV
Kamery zainstalowane są na obszarze naszej szkoły zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz budynku w celu
zapewnienia bezpieczeństwa dla uczniów, personelu oraz osób odwiedzających szkołę, jak również w celu
ochrony własności szkolnej. System monitoringu szkolnego jest zarejestrowany, zgodnie z obowiązującymi
przepisami i w oparciu o Ochronę Danych Osobowych Akt 1998. Szkoła posiada Zarządzenie w sprawie
stosowania CCTV, z którą rodzice mogą się zapoznać na szkolnej stronie internetowej.
Telefony komórkowe, odtwarzacze muzyki i aparaty
Używanie telefonów komórkowych w szkole jest zabronione i zostaną skonfiskowane, jeśli będą używane na
lekcjach lub przerwach. Nie jest zabronione posiadanie telefonu, jednakże na terenie szkoły zabronione jest ich
używanie. W przypadku konfiskacji telefonu przez pracownika szkoły będzie on przekazany do serwisu obslugi
studenta.
Mundurki
Dziękuje za współpracę w zakresie utrzymania wysokiego standardu w wyglądzie uczniów w ciągu minionego
semestru. Doceniamy Państwa pomoc w tym, iż Państwa dziecko pielęgnuje wzorowe wymagania w zakresie
ubioru oraz zachowania. Jeśli zaistnieją jakiekolwiek problemy, Przewodniczący Roku skontaktuje się z
Państwem. Harvey and Tilly sklep w centrum miasta zaopatruje w mundurki szkolne.
BUTY
Proszę o upewnienie się, że Państwa dziecko posiada odpowiednie obuwie przed rozpoczęciem nowego
semestru. Buty muszą być na płaskiej podeszwie, czarne lub brązowe. Adidasy i trampki są niedozwolone.
KURTKI
Kurtki muszą być przechowywane w skrytkach, nie wolno nosić ich w szkole.
PLECAKI
Plecak szkolny, który używa Państwa dziecko powinien pomieścić dwa zeszyty A4 oraz strój na WF.
KOSMETYKI
Makijaż , lakier na paznokciach, sztuczne paznokcie, sztuczna opalenizna oraz farbowane włosy nie są
dozwolone. Prosimy sprawdzać czy Państwa córki nie wychodzą do szkoły z makijażem, oraz czy nie mają
kosmetyków w plecakach szkolnych.
WŁOSY
Włosy powinny być schludnie zaczesane bez ekstremalnych, nowoczesnych fryzur. Włosy powinny mieć
jeden naturalny kolor. Lakiery do włosów i żele są niedozwolone ze względów bezpieczeństwa.
Jeśli macie Państwo wątpliwości w sprawie standardu mundurków szkolnych proszę o sprawdzenie
informacji na szkolnej stronie internetowej.
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Semestr letni ważne daty – 2019

Semestr Letni 2019
poniedziałek 22. kwietnia - szkoła zamknięta – święto publiczne
wtorek 23. kwietnia – rozpoczęcie semestru
6. maja – szkoła zamknięta – święto publiczne
piątek 24. maja – koniec pierwszej połowy semestru
27. maja – 31. maja - Przerwa semestralna
poniedziałek 3. czerwca – rozpoczęcie drugiej połowy semestru
piątek 19. lipca – ostatni dzień szkolny
poniedziałek 22. lipca – dzień szkoleniowy – tylko pracownicy szkoły
wtorek 23. lipca - dzień szkoleniowy – tylko pracownicy szkoły
24. lipca – 3 września – wakacje letnie
Powrót do szkoły: środa 4. września 2019
(dzień szkoleniowy – poniedziałek 2. i wtorek 3. września 2019 - tylko pracownicy
szkoły)

Ważne Daty na Rok Szkolny 2019-20
Jesień 2019

Wiosna 2020

(dzień szkoleniowy 2&3

Lato 2020

poniedziałek 6. stycznia –

poniedziałek 20. kwietnia –

piątek 14. lutego

piątek 22. maja

Połowa semestru

Połowa semestru

Święto państwowe –
poniedziałek 4. Maja

poniedziałek 28. października-

poniedziałek 17. lutego –

piątek 1. listopada

piątek 21. lutego

Połowa semestru
poniedziałek 25. maja –
piątek 29. maja

poniedziałek 4. listopada –

poniedziałek 24. lutego –

poniedziałek 1. czerwca –

piątek 20. grudnia

piątek 3. kwietnia

piątek 17. lipca

września)

środa 4. września –
piątek 25. października

(dzień szkoleniowy 20. lipca)
Święta Bożego Narodzenia

Święta Wielkanocne

Wakacje letnie

21. grudnia – 5. stycznia

4. kwienia – 19. kwietnia

21. lipca – 31. sierpnia

Powrót do szkoły: wtorek 1. września 2020

Dni szkoleniowe (wyłącznie pracownicy szkoły)
Dzień szkoleniowy 1 poniedziałek 2. września 2019
Dzień szkoleniowy 2 wtorek 3. września 2019
Dzień szkoleniowy 3 piątek 11. października 2019
Dzień szkoleniowy 4 piątek 22. listopada 2019
Dzień szkoleniowy 5 poniedziałek 20. lipca 2020

