Informácie pre rodičov a študentov

Veriť, dosiahnuť, uspieť

HLAVNÉ Uvítanie

Vážený rodičia / zákonní zástupcovia
Ako prvý Principal Abbey Community College, moja vízia je, aby všetci naši študenti budú mať
sedem rokov učenia príležitosť s širokým spektrom akademických, odborných a
mimoškolských skúseností sú im k dispozícii.
Naša škola motto, Verte, dosiahnuť, uspieť 'je v srdci všetkého, čo robíme. Ako dieťa sa
sústredil do školy s étos úcty k sebe a iní, všetci študenti majú možnosť napadnúť a
podporované, aby sa dosiahla ich plný potenciál. Od roku 8 všetci študenti majú individuálny
študijný cestu zaisťuje, že sú dobre pripravení pre vysokoškolské vzdelávanie, ďalšieho
vzdelávania alebo zamestnania v tomto neustále sa meniacom svete.
Teším sa na prácu v spolupráci s vami, aby zabezpečili, že vaše dieťa má tie najlepšie
príležitosti k úspechu.
Táto brožúra je navrhnutý tak, aby všeobecné pokyny pre každodenný školský život. Ak máte
akékoľvek otázky, neváhajte sa obrátiť na školský úrad.
S úctou

maria Quinn
hlavná

2019-2020 termíny
Štvrtok 15.srpna 2019

Výsledky'úroveň

Štvrtok 22.srpna 2019

GCSE výsledky a Post 16 Rozhovory
začínajú

Piatok 23.srpna 2019

Výcvik personálu / Post 16 Rozhovory

Utorok 27. augusta 2019

Personál Training Day

Streda 28.srpna 2019
Štvrtok 29.srpna 2019

Piatok 30. augusta 2019

2.9.2019

Rok 8 indukčné deň (len pre študentov)
Rok 9 Rozhovory
Rok 11 dňový indukčné (9 - 11 hodín)
Rokov 8 a 10 Interview
Rok 11 Rozhovory 11.15am - 3pm
Rokov 13/14 Indukčné cesta do Woodhall
Rok 13/14 Day indukcia (9 - 12:30)
Roky 8/12 Rozhovory
termín 1
Celá škola začína 9.00 - 3.25pm
Rok 13 Indukcia Deň

28. októbra - 01.11.2019

HALF TERM HOLIDAY

20.novembra 2019

Personál Training Day

20.prosince 2019

Koniec termínu
termín 2

23. decembra 2019 - 03.1.2020

VIANOČNÉ PRÁZDNINY

17. január 2020

Personál Training Day

17 - 21 februára 2020

HALF TERM HOLIDAY

17.března 2020

Personál Training Day

3.4.2020

Koniec termínu

6 07.4.2020

Dní školenie pracovníkov

8. apríla - 17.apríla 2020

VEĽKONOČNÉ PRÁZDNINY
termín 3

8.5.2020

štátny sviatok

25. mája 2020

Dní školenie pracovníkov

29.júna 2020

Koniec termínu

NB - Študenti nie sú v škole na dní školenie pracovníkov.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
adresa Bridge Road, Newtownabbey, County Antrim, BT37 0EA
telefónne
02890 867431
fax
02890 854945
e-mail
info@abbeycommunitycollege.newtownabbey.ni.sch.uk
webové stránky
www.abbeycommunitycollege.co.uk
cvrlikání
@abbeycommcoll
Facebook
www.facebook.com/AbbeyCommunityCollege
Office Otváracia doba: pondelok
08:30 - 16:15
utorok
08:30 - 16:15
streda
08:30 - 16:15
štvrtok
08:30 - 16:15
piatok
08:30 - 16:15
Ako vidieť učiteľ / Principal
Máme politiku otvorených dverí a rodičia sú vítaní volať v priebehu školského dňa.
Upozorňujeme, že ak je učiteľ v triede, že nebude možné, aby mu / jej, že vás vidím v tej dobe.
Schôdzku možno vykonať tým, že volá na recepcii alebo telefonicky a zvyčajne bude k
dispozícii do 24 hodín, ale to je užitočné dať pár dní vopred. Pani Quinn, pán Laney či vedúci
školy budú radi vidieť kedykoľvek, ak sú k dispozícii.
Ak chcete hovoriť o telefóne do Principal alebo učiteľ
Často otázky môžu byť riešené s jedným z kancelárskych pracovníkov ako učitelia nemôžu
prijímať hovory, zatiaľ čo oni sú učenia. Kancelársky personál sa bude snažiť, aby vám
pripojenie k zamestnanca alebo prijať správu pre učiteľov, aby vám zavolal späť. Pani Quinn
je šťastný, že hovoriť Rodičia / zákonní zástupcovia počas školského dňa. V prípade, že nie je
k dispozícii, keď budete volať, zanechať odkaz a ona dostane späť k vám.
ZUBNÁ / LEKÁRSKE / NEMOCNICA / OSTATNÉ TERMÍNY
Ak študent má schôdzku pre niektorú z vyššie uvedených, Materská / Guardian by mal
poskytnúť študentovi s poznámkou, ktoré by mali ukázať ich vedúceho roka. Plánovač
Študent môže byť použitá pre toto. Za účelom zníženia vplyvu týchto udalostí na učenie,
vráťte sa naše dieťa do školy po menovaní pokiaľ možno tak, aby sa celý deň nie minul.
ŽIADOSTI PODANÉ POČAS ŠKOLSKÝCH HODÍN PRE ŠTUDENTA BYŤ PREPUSTENÝ
Budeme uľahčovať / Guardian požiadavka Parent pre študenta byť prepustený, bez toho by
to vopred. Uvedomte si, že to môže trvať dlhšie a čím viac oznámenia môžete dať, tým lepšie.
Ak je táto žiadosť podaná telefonicky, budete vyzvaní na overenie vášho dieťaťa podrobnosti
o ochrane detí / Zabezpečenie dôvody.
Zabudnutá Gym Kit, knihy, v kurze. večera Money
Hlavná kancelária bude prijímať tieto, ale v závislosti od objemu ich práce nemožno vždy
zaručiť, aby sa tieto študentovi. V určitej dennej dobe môže byť ťažké, aby kontaktné detí,
teda v priebehu PE, kedy môžu byť ďaleko od školy alebo počas obeda, atď. Študenti budú
musieť prevziať zodpovednosť za zber takýchto položiek.

telefónnych hovorov
Študenti majú prístup k telefónu v prípade núdze iba. Ak študent potrebuje pre uskutočnenie
hovoru by mali najprv vidieť ich vedúceho roka, ktorý sa bude zaoberať žiadosťou. Bolo by
ocenili, ak by ste sa vyhnúť non-tiesňové volania na mobilné telefóny v priebehu školského
dňa ako Tým narúša učenia vášho dieťaťa a druhých.
Núdzové Kontaktný čísla
Chceli by sme požiadať o spoluprácu v tejto dôležitej záležitosti. Prosím, dajte nám vedieť, ak
zmeníte adresu, e-mail alebo telefónne číslo - študenti môžu priniesť poznámku alebo hovor
na recepcii. Je životne dôležité, aby sme vás mohli kontaktovať v prípade núdze.
Návštevy
Pri návšteve školu, rodičia a návštevníci musia (pre ochranu detí, bezpečnosti a ochrany
zdravia účely):
 Zaparkovať v hlavnom školské parkovisko na strane budovy.
 Nahlásiť na recepcii pri príchode vysvetľujúce podstatu vašej návštevy.
 Recepčný bude môcť, aby vám pomohol s všeobecnými otázky.
 Prihlásiť Návštevnícke Book.
 Obdržať Návštevné odznak a nosiť v priebehu svojho času v budove školy.
 Ak chcete vidieť zamestnanca, bude vymenovanie byť pre vás.
 V prípade núdze budete vidieť čo najskôr vedúcimi, námestník Principal, Head of
Upper, Senior alebo Junior School.
 Vrátiť Návštevnícke odznak a odhlásiť na recepcii.
 všetko Návštevníci musia byť sprevádzané zamestnanca za všetkých okolností.
Parkovanie
 Využite hlavný školské parkovisko na strane budovy.
 Prosím, sledujte jeden spôsob, ako systém v prevádzke, existuje na Bridge Road no
exit.
 Existujú dva menované invalidov medzery v prednej časti budovy a ďalší v hlavnej
školskej parkovisku pri časti budovy. Sú to iba pre držiteľov modrej odznak. Musí byť
zobrazený odznak.
 Plocha pred školy je určený iba vyzdvihnúť a odísť. Nesmiete sa tu parkovať
kedykoľvek.

PARENT RADY

Abbey Community College praje nadviazať Parent rada v tomto roku. Cieľom materskej rady
je vytvoriť fórum pre materskú konzultácie a zapojenie do života školy. Skúsenosti z našich
študentov môže byť tiež rozšírený o organizovanie rôznych fundraisingových akcií po celý
školský rok. Tie by mohli siahať od diskoték až talent prehliadky, predaja a vypočúva. Nielen,
že študenti majú veľký čas na tieto udalosti, ale tiež nám pomáhajú získať peniaze. Tieto
peniaze sa používa platiť za veci mimo rámec bežného vzdelávacieho rozpočtu. Príkladom sú
štipendiá pre študentov a podpora Vyhlásenie. Všetky peniaze získané smeruje k podpore
vzdelávacej skúsenosti pre všetkých študentov.
Prosím zapojiť tým, že podporuje činnosť materskej rady, cez to si môžete pomôcť školu a
vaše dieťa. Stretnutie sú zvyčajne naplánované vo večerných hodinách. Ak sa chcete zapojiť
zanechajte prosím svoje meno s zamestnancov úradu.

SCHOOL FOND
Škola ocenia každoročné dobrovoľný príspevok vo výške 12 libier za prvé dieťa, alebo £ 20 pre
2 deti alebo 25 £ pre rodiny s 3 a viac deťmi v škole. To nám umožňuje poskytovať dodatočné
zdroje a skúsenosti pre našich študentov.

Načasovanie školský deň

Abbey Community College sme neustále snaží zlepšiť príležitosti pre úspech pre našich
študentov. Nasledujúce našej nedávnej úspešnej kontrole vzdelávania a odbornej prípravy
inšpekcií a následných diskusiách, je ďalším krokom na našej ceste k zlepšeniu bol reštruktúrovanie našej dĺžky periódy z aktuálneho 40 minút modelu k modelu 55 minút. To si
vyžaduje zmeny časovania pre školský deň a chceme upozorniť na tieto úpravy (sú uvedené
nižšie). V súhrne;
1. Školský deň začne s registráciou 10 minút v 09:00 hodín
2. Školský deň skončí;
a. 15:25 pondelok, utorok, streda
b. 14:30 štvrtok, piatok
3. Školské autobusy bude prebiehať na existujúcich trasách, tj Rathcoole, Rathfern,
Mossley / Greenisland, Belfast
4. Poznámka: Vzhľadom na obmedzenia s Translink budú autobusy stredu opustiť školu
v 3.45pm. Študenti požadujúce autobusovú dopravu školy zostanú pod dohľadom v
škole medzi 3.25pm a 3.45pm na ktorom mieste budú eskortovaný do školských
autobusov. Alternatívne môžu študenti zvoliť použitie ustanovení verejnej dopravy.
5. Zlomiť a obed zostane na 15 minút a 35 minút, resp
6. Školský raňajky bude k dispozícii od 08:30
týždenný
plán
09,00-09,10
09,10-10,00
10,00-10,55
10,55-11,10
11,10-12,05
12,05-13,00
13,00-13,35
13,35-14,30
14,30-15,25
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Prestávka
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NÁVŠTEVNOSŤ
Keď dieťa z povinnej školskej dochádzky je registrovaná v škole je veľmi dôležité, aby sa na
ich školu pravidelne a udržiavať vzor dobrej návštevnosti po celú dobu ich školskej
dochádzky. Výborná školská dochádzka je dôležité, aby dieťa alebo mladý človek naplniť svoj
potenciál.
Prečo chodiť do školy?
To sú len niektoré z hlavných dôvodov, prečo je dôležité deti chodiť do školy:
 Učiť sa.
 Baviť sa.
 Ak chcete si nových priateľov.
 Ak chcete zažiť nové veci v živote.








Dosiahnuť.
Ak chcete získať kvalifikáciu.
Rozvíjať nové zručnosti.
Rozvíjať povedomie o iných kultúrach, náboženstva, etnického pôvodu a rozdiely
medzi pohlaviami.
Budovať dôveru a sebaúctu.
Ak chcete mať čo najlepší štart do života.

Mladí ľudia, ktorí pravidelne chýbať škola bez dobrého dôvodu sú viac pravdepodobné, že
ohrození izolované od svojich priateľov, underachieving pri skúškach a / alebo zapojiť sa do
anti-sociálneho správania.
Ako rodičia môžu pomôcť:
 Vytvoriť dobrý rutinné ráno a večer, takže vaše dieťa je pripravený pre školský deň
dopredu.
 Uistite sa, že vaše dieťa chodí do školy pravidelne a dodržiava pravidlá školy.
 Zaistite, aby vaše dieťa príde do školy načas.
 Usporiadať zubné a lekárske pre vymenovanie do mimo vyučovania, pokiaľ je to
možné.
 Vždy informovať školu, ak vaše dieťa je neprítomný z dôvodu choroby - to by malo
byť sledované s písané poznámky, keď vaše dieťa sa vracia do školy.
 Vezmite záškoláctvo vážne - ak vaše dieťa nechodí do školy, ako by ste očakávali,
môžu byť uvedenie sami v ohrození - Kto sú tí s? Čo robia?
 Vezmite rodinnú dovolenku mimo obdobia času.
 Porozprávajte sa so svojím dieťaťom o škole a mať záujem na ich školské práce
(vrátane domácej).
 Navštevujú Parent večery a školských akcií. Chváliť a odmeňovať úspechy vášho
dieťaťa v škole.
 Vždy podporovať školské zamestnanca v ich úsilí o zvládnutie náročného alebo
problémového správania.
 Diskutovať nejaké problémy alebo problémy s pracovníkmi školy. Sme tu pre Vás a
bude oporou.

Dovolenka s deťmi
Môžete preukázať váš záväzok k vzdelaniu svojho dieťaťa tým, že neprijala dovolenku počas
školského času. Každé dieťa alebo mladý človek, ktorý je neprítomný zo školy z dôvodu
dovolenky budú chýbať na dôležité učenie a pozadu s ich školské práce.
V každom akademickom roku existuje len maximálne 190 školských dní - to umožňuje
dostatok času na prázdniny, ktoré majú byť umiestnené mimo termín čas.
Prázdniny zhotovené počas semestra bude kvalifikované ako neoprávnená neprítomnosť.
percentá

Prítomní percenta môže byť zavádzajúce:
100% = 0 dní minul - Výborná
95% = 9 dní minul - vyhovujúce
90% = 19 dní vynechal - Poor
85% = 28 dní vynechali - neuspokojivá (študent bude označovaná výchova sociálnej
starostlivosti, pokiaľ ich účasť je nižšia ako 85%)
80% = 38 dní minul - neuspokojivá
75% = 46 dní minul - neuspokojivá

jednotnú politiku
Naším cieľom je Abbey Community College, aby každý jednotlivec k ich plnému potenciálu v
školskom prostredí harmónie a zdieľaných hodnôt komunity. Z tohto dôvodu trváme na
vysoké štandardy v obliekaní a vzhľadu, ktoré pripravujú svojich študentov na úspešnú
kariéru v širšej komunite.
Školské uniformy zohráva významnú úlohu v prispievaní k étosu našej školy a vytváranie
prostredia pre učenie.
Tento list je radiť všetkým Rodičia / zákonní zástupcovia školy jednotnej politiky, najmä ak
sa pripravujete na budúci akademický rok. Táto politika sa vzťahuje na celý školský rok,

aby Rodičia / zákonní zástupcovia by mali mať na pamäti možnosť, že bude musieť
nahradiť ďalšie topánky alebo oblečenie položky ako akademický rok pokračuje.
Uniforma pre Junior a Senior School
 Black Abbey Community College sako s odznakom školskej
 Biela košeľa (tričká musí byť zastrčený in). Horné tlačidlo
zabezpečiť.
 Školská Tie - pripnutie na.
 Šedá výstrih prepojka
 Šedá Výstrih prepojka / vestu
 Čierne nohavice
 Black kolená box-plisované sukne
 Čierne ponožky / čierne pančucháče
 Plain Black outdoor srsť
 Žiadne kapucňou topy, mikiny alebo klobúky sú na nosenie v
priestoroch školy. To zahŕňa zlomiť a obed časy.
topánky:
 Plain čierne kožené topánky. Čierni tréneri nie sú povolené. Topánky s farebnými
záblesky alebo symboly, ktoré nie sú súčasťou školskej uniformy. Napríklad - Adidas,
gazely 'nie sú povolené, pretože majú zlaté písania. Jediná farba nechá je malý Kickers
štítok. Semišové topánky VANS nie je povolené.

Uniforma pre horné školy: Pokiaľ ide o Junior a Senior School výnimkou:
 Black Sixth Form sako
 Sixth Form School Tie

PE sada pre chlapcov a dievčatá
 Abbey Community College gaštanové PE top
 Abbey Community College čierne kraťasy (chlapci)
 Abbey Community College čierna sukňa alebo šortky (dievčatá)
 Maroon PE ponožky
 Abbey Community College tepláky (voliteľne)
 Obyčajné čierne športové legíny (značky Joma je k dispozícii od
jednotných predajní)
 Žiadne šperky akéhokoľvek typu môžu byť nosené v PE alebo
hrách pre zdravie a bezpečnostných dôvodov.
Makeup
Študenti v základnej škole nie je dovolené nosiť make-up do školy.
Vo vyšších a horné školy študenti môžu nosiť nejaký jemný základ. Nadmerný make-up,
ktorý vyniká nie je povolené. Neprirodzené, boli na obočie a umelé mihalnice nie sú
povolené. Akrylové nechty nesmú prepravovať.
Účesy a Strihy
Extrémnych účesov alebo maľovanky neprirodzené vlasy / farbivo je neprijateľné. Vlasy
musia byť prirodzené farby. Nie, škrty vzor ', oholila alebo nadmerne farbené vlasy sú
prijateľné. Čelenky, sponky a diapozitívy musia byť prostý a jednoduchý štýl študentov s
dlhými vlasmi musia zviazať späť pri praktickom vyučovaní z dôvodov bezpečnosti a ochrany
zdravia.
Bižutéria a Body Art
Vážime si, že naši študenti chcú vyjadriť, ako sa začnú rozvíjať ich zmysel pre identitu. Avšak,
prosím, vziať na vedomie nasledujúce body;
 Študenti sú vedení k nosiť hodinky na pomoc pri presnosti a organizáciu.
 Pre prepichnuté uši - jedna malá stud v každom uchu je prijateľné. Žiadne iné štýly sú
povolené a bude zabavený vedúceho roka. Budú vrátené na prijatie rodičovskej listu.
 Náhrdelníky by nemali byť nosené.
 Študenti nie je dovolené nosiť jazyk bary, nosidlá alebo dištančné.
 Nos patentky, oko obočie piercing, ústa, brada gombíky alebo pery klincami alebo iné
formy tváre piercing sú neprípustné.
 Tetovanie maloletých zákona z roku 1969 robí to nezákonný pre kohokoľvek mladšieho
ako 18 rokov mať trvalé tetovanie.
Študenti predstavujúce Abbey Community College sa očakáva, že hrdí a správne nosiť
uniformu za všetkých okolností. Radi by sme požiadať rodičov, aby nás podporila pri
zavádzaní našej politiky tým, že zabezpečí vaše dieťa navštevuje v plnom školskej uniforme.
Škola Policy Full ktorá stanovuje školské étos a sankčné dráhy je k dispozícii na webových
stránkach školy.
PODPORUJÚCA VZDELÁVANIE

Naše dieťa sústredený prístup zabezpečuje, že všetci
študenti majú možnosť byť ako napádal a podporila
dosiahnuť svoj plný potenciál v priebehu svojich siedmich
rokov v Abbey Community College.
V prípade potreby môžu študenti majú prístup k nášmu
Centru podpory vzdelávania, a to prostredníctvom
prideľovania vyhlásenie o špeciálnymi vzdelávacími
potrebami podľa školského úradu. Tím vysoko
kvalifikovaných a skúsených pracovníkov dať celý rad
podporných stratégií, ktoré zabezpečia, že každý
jednotlivec je daná každej príležitosti k pokroku a učiť sa.
HEALTH & Wellbeing
Zdravie a pohodu študentov a zamestnancov je obohatený o dostupnosti školské sestra.
Študenti tiež môžu požiadať o služby školskej poradcu. Kým súhlas rodičov nie je vyžadované
pre túto službu, budú rodičia boli informovaní o prípadných zaisťujúcich problémy, ktoré
môžu nastať.
Na podporu zdravia a pohoda sú študenti vyzvaní, aby sa rozhodli pre zdravý vo všetkých
aspektoch ich života aj mimo školskej.
Spotreba šumivé a vysokých energetických nápojov v priebehu školského dňa nie je
prípustné. Študenti, ktorí prinášajú do školy budú mať ich odstránenie.
Cieľom PSHE programu holisticky rozvíjať zručnosti, ktoré umožní každému študentovi, aby
sa celoživotné rozhodnutia a stať sa zodpovednými prispievateľom na naše rozvíjajúcej sa
spoločnosti.
Protidrogová politika vzdelávania a Sexual Health programu (rok 10 +) zaisťuje, že všetci
študenti majú vedomosti a zručnosti, ktoré im umožnia, aby bol výber bezpečné a zdravé
životný štýl ako počas svojho času v škole, tak aj v budúcnosti.
školského stravovania
Na mieste stravovacie zariadenia poskytnúť študentom a zamestnancom s radom zdravých
teplých i studených jedál potravín a nápojov v priebehu školského dňa.
Voľné školské jedlá sú k niektorým rodinám k dispozícii prostredníctvom aplikácie pre
vzdelávanie úradu Stravovanie voľné oddelenie. Voľný Škola jedlo vstupenka má hodnotu £
2.90. Upozorňujeme, že maximálne jeden nápoj a jeden kus pečiva možno zahrnúť za túto
cenu. Niektoré položky, ako sú sendviče a, Grab tašky 'možno objednať na breaktime pre
zber pri obede.

DETÍ OCHRANA / OCHRANA POLITIKA
My v Abbey Community College majú zodpovednosť za pastoráciu, všeobecné blaho a
bezpečnosť detí v našej starostlivosti. Budeme vykonávať túto povinnosť tým, že poskytuje
starostlivosť, podporné a bezpečné prostredie, v ktorom sa každé dieťa ocenené za svoje
jedinečné nadanie a schopnosti, a v ktorom môžu všetci naši mladí ľudia naučiť a rozvíjať ich
plný potenciál. Všetci zamestnanci, výučba a nepedagogických by mali dávať pozor na známky
možného zneužitia a mali by vedieť, že postupy, ktoré sa majú dodržiavať. Táto politika
stanovuje vedenie na akciu, ktorá je potrebná, kde je podozrenie na zneužívanie alebo
zanedbávanie dieťaťa a obrysy postupov preskúmania v rámci našej školy.
SCHOOL OCHRANA TEAM
Nižšie sú členmi škôl zaisťujúcich tím






Námestník predsedu Najvyššej rady - Dr H Edwards
Určené Governors pre ochranu detí / zabezpečenie ochrany - pani Douglas, pani S
O'Connor
Principal - Mrs M Quinn
Určený učiteľ - pani F Cromite
Námestníci Určené Učitelia - pán S. Smith, pán D Laney, pani C McNaghten

Ďalší príslušné politiky
Škola má povinnosť zabezpečiť, že ochrana prestupuje všetky aktivity a funkcie. Táto politika
preto dopĺňa a podporuje rad ďalších politík školách vrátane:











positive Behavior
Proti šikanovaniu
Použitie úmernú / bezpečné nakladanie
Špeciálnymi vzdelávacími potrebami
Vzťah a sexuálna výchova
Používanie mobilných telefónov
Politika Bezpečnosť Online
Rodičovská reklamačný poriadok
Boxing Club
Newtownabbey Learning Community

Tieto zásady sú pre rodičov a všetkých rodičov, ktorí chcú kópiu by mal kontaktovať
Principal alebo na webových stránkach školy na www.abbeycommunitycollege.co.uk k
dispozícii

Príručka pre študenta k postupom-právnej ochrany detí

To je to, čo robiť, ak máte obavy alebo chcem hovoriť s niekým o
zneužívaní detí
Hovoriť s niekým v škole, ktorá vám vyhovuje. To by mohlo byť vaša
hlava rok, škola radcu, rodina Works poradca alebo School Nurse. Alebo
to môže byť ktorýkoľvek iný člen personálu.
Títo ľudia nemôžu sľúbiť neříci

Títo ľudia môžu mať povedať, určeného alebo zástupca Určené
učiteľov, ktorí sú zodpovední za ochranu detí

Určený alebo zástupca Určené učitelia potom môžu kontaktovať
jednu z týchto skupín.

Predseda
správnej rady

EA

PSNI

(Education
Authority)

Sociálne
služby

Určený alebo zástupca Zamýšľané učitelia budú zostať v
kontakte s týmito ľuďmi a priebežne informovať o tom, čo sa deje

Môžete dať prednosť radšej obrátiť ChildLine 0800 11 11

Mobilné telefóny / ZARIADENIE
Abbey Community College uznáva Mobilné telefóny / zariadenia, ako je neoddeliteľnou
súčasťou kultúry mládeže. Avšak povinnosť starostlivosti o každého dieťaťa v škole je
prvoradá, a táto politika sa bude snažiť vážiť rovnováhu medzi ochranou detí a bezpečné
používanie mobilných telefónov / zariadení v škole. Nižšie je uvedený prehľad o politike;
plná politika je k dispozícii na webových stránkach alebo kancelárii školy na vyžiadanie.
definícia:
telefón s fotoaparátom: Mobilný telefón alebo zariadenie, ktoré môže zaznamenávať
statické a / alebo pohyblivé obrázky a audio nahrávky.
Text šikana: Použitie textu, obrázok alebo videoklip k obťažovaniu alebo šikanovania ďalšie
študent, a to buď priamo do svojho telefónu alebo rozšírenie na iné telefóny alebo internet.
Bluetooth / Infra-red: Proximity prenos informácií medzi telefónmi pomocou bezdrôtovej
alebo infračervené technológie.
inteligentné hodinky: Hodinky, ktoré majú schopnosť robiť všetko, čo mobilný telefón alebo
zariadenie sa dá robiť.
Mobilný telefón / zariadenia používajú v škole
 Študenti majú povolené nosiť mobilné telefóny / zariadenia do školy, do svojej tašky
a vnútorné vrecká sako.
 Abbey Community College neprijíma zodpovednosť za škody, ani stratu, mobilného
telefónu / zariadenia, bez ohľadu na okolnosti.
 Mobilné telefóny môžu byť použité iba pre volanie a prijímanie hovorov až 8.45,
počas prestávky a v čase obeda.
 Nesmú byť použité v triede alebo v chodbách medzi lekcií.
 Za žiadnych okolností je každý študent je dovolené, aby sa nahrávanie fotografií /
video / zvuk v priestoroch školy. Študenti, ktorí to urobiť, bude predmetom
disciplinárneho vyšetrovania.
 Každý študent uznaný up-loading nahrávky na internete znázorňujúci značku College,
alebo zapojenie pracovníkov alebo deti v školskej uniforme, bude predmetom
disciplinárneho vyšetrovania. Vysoká škola si vyhradzuje právo pozastaviť alebo
vylúčiť študenta pre túto akciu.
 Používanie mobilných telefónov / zariadenie je prísne zakázaný v skúšobnej hale. To
znamená, že by mal byť vypnutý a odovzdaný Invigilator. Podľa skúšku predpisov, ak
študenti sú nájdené s mobilnými telefónmi / zariadeniami riskujú, že budú vylúčené z
verejných skúškach.
Pokyny k dodržiavaniu týchto zásad
 Študenti, ktorí používajú svoje mobilné telefóny / zariadenia nevhodne v triede bude
najprv dostať varovanie a požiadala, aby ju preč.
 Ak študent naďalej používať svoj telefón / zariadenie nevhodne v triede on / ona
bude mať to zabavený až do konca dňa. Telefón / zariadenie bude uzavretý do obálky
a nechal v kancelárii školy.
 Ak študent odmietne ruku po telefóne / zariadení učiteľ urobí priamu postúpenia
vedúceho roka.




Tam, kde sa používa študent svoj telefón / zariadenie nevhodne (zhotovovanie
fotografií, videí a pod) vedúci školy alebo jeho zástupca Principal budú informovaní.
Telefón sa vráti do rodičom / opatrovateľom na dohodnutú pohovore.
Vážne nevhodné používanie mobilných telefónov / zariadení môže mať za následok
zapojenie PSNI alebo sociálnych služieb.

Pokyny pre rodičov
Vyhýbajte sa komunikovať so svojím dieťaťom na svojich mobilných telefónov počas dňa. Ak
dôjde k núdzovej situácii, kedy musíte kontaktovať svoje dieťa kedykoľvek, zavolajte školu
na 90 867431 a budeme okamžite kontaktovať svoje dieťa.

školské autobusy
Existujú tri školské autobusy, ktoré prichádzajú do školy v dopoludňajších hodinách a tri
ukončia školskú dochádzku v popoludňajších hodinách. Nižšie nájdete podrobnosti:
ranné Autobusy
Od pondelka do piatku
Autobusová zastávka

Bus One

Bus Two

Bus Tri (zdieľaný s Belfast High)

Rathcoole, Diamond

0801

0807

Ballyduff Doagh Road

0826

Rathcoole, West Crescent

0803

0809

Carnmoney (Carnvue)

0831

Derrycoole Way

0805

0811

Mossley Pavillion

0835

Doagh Road Green End

0808

0814

Glade

0836

Rathfern Altnacreeve Park

0811

0817

Monkstown Top Road

0841

Doagh Road Kráľovskej cesty

0813

0819

Jordanstown Road

0843

Doagh Road Cherrylands

0815

0821

Abbey Community College

0818

0824

popoludní Autobusy
Pondelok a utorok
Autobusová zastávka

Rathfern

Carnmoney /
Mossley /

Rathcoole

Greenisland

Abbey Community College

1525

1525

1525

Doagh Road Cherrylands

1526

Rathfern Altnacreeve Park

1529

Doagh Road Green End

1531

1529

Eastway

1532

1530

Derrycoole Way

1533

1531

Rathcoole West Crescent

1534

1532

Rathcoole Diamond

1535

1534

Whiteabbey Station Road

1539

Whiteabbey Circular Road

1541

Belfast High School

1543

1526

Manse Road

1529

Carnmoney (Carnvue)

1531

Princ Charles Way

1532

new Mossley

1534

Glade

1535

černice

1540

farm Lodge

1543

Greenisland Station Road

1547

streda
Autobusová zastávka

Rathfern

Carnmoney /
Mossley

Rathcoole

Greenisland

Abbey Community College

1535

1545

1545

Doagh Road Cherrylands

1536

Rathfern Altnacreeve Park

1539

Doagh Road Green End

1541

1549

Eastway

1542

1550

Derrycoole Way

1543

1551

Rathcoole West Crescent

1544

1552

Rathcoole Diamond

1545

1554

Whiteabbey Station Road

1549

Whiteabbey Circular Road

1551

1546

Belfast High School
Manse Road

1549

Carnmoney (Carnvue)

1551

Princ Charles Way

1552

new Mossley

1554

Glade

1555

černice

1600

farm Lodge

1603

Greenisland Station Road

1607

Štvrtok a piatok
Autobusová zastávka

Rathfern

Carnmoney /
Mossley

Rathcoole

Greenisland

Abbey Community College

1435

1435

1435

Doagh Road Cherrylands

1436

Rathfern Altnacreeve Park

1439

Doagh Road Green End

1441

1439

Eastway

1442

1440

Derrycoole Way

1443

1441

Rathcoole West Crescent

1444

1442

Rathcoole Diamond

1445

1444

Whiteabbey Station Road

1449

Whiteabbey Circular Road

1451

1436

Belfast High School
Manse Road

1439

Carnmoney (Carnvue)

1441

Princ Charles Way

1442

new Mossley

1444

Glade

1445

černice

1450

farm Lodge

1453

Greenisland Station Road

1457

Upozorňujeme, že sú Metro čísla 2A, 2B služby, 2C, 2D, 2E, 2G, 2H a Ulsterbus čísla
168, 168A, 568 A & B, ktoré cestujú okolo alebo v blízkosti školy. Pre ďalšie informácie
o týchto nájdete na adresewww.translink.co.uk alebo telefónne

90 66 66 30

Celá škola POLITIKY
Uvedomte si, že kópia celej škole, Boxing Club a Newtownabbey študijné komunity politík sú
k dispozícii na webových stránkach školy www.abbeycommunitycollege.co.uk V oblasti
Rodičia pod hlavičkou zásady.
Podľa nových predpisov o všeobecnej ochrane údajov (GDPR) kópia Ochrana osobných
údajov pre žiakov, rodičov rodiny, opatrovateľov a zákonných zástupcov je k dispozícii aj v
tejto oblasti.

