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Drodzy Rodzice/Opiekunowie,3  styczniard 2023 r. 
 

Korzystając z okazji życzę Wam i Waszym rodzinom szczęśliwego Nowego Roku i mam nadzieję, że 

rok 2023 będzie dla Was wszystkich udany. W czwartek 5 stycznia odbędzie się krótkie spotkanie z 

pracownikami szkołyth do 10.15 rano, uczniowie wrócą dopiero o 10.15. Jako że rozpoczynamy nowy 

semestr szkolny, chcielibyśmy przypomnieć Państwu o niektórych kluczowych rzeczach, które jako 

szkoła nalegamy, aby pomóc w uporządkowanym i bezpiecznym środowisku dla Państwa syna/córki 

do nauki. Byłabym wdzięczna, gdybyście Państwo przedyskutowali te sprawy ze swoim synem/córką, 

aby byli ich świadomi przed rozpoczęciem nowego semestru szkolnego. 
 

Wielu uczniów otrzyma nowe ubrania, dresy, bieliznę, telefony lub gadżety w czasie Świąt Bożego 

Narodzenia. Prosimy, aby uczniowie nie przynosili ich do szkoły, ponieważ takie rzeczy wywierają 

niepotrzebną presję na inne rodziny i uczniów. To dlatego mamy nasz mundurek oraz zasady i 

procedury, które mamy wokół telefonów, dresu PE i butów. Prosimy o upewnienie się, że Państwa 

syn/córka jest w pełnym i właściwym mundurze szkolnym w czwartek. Uczniowie wiedzą dokładnie 

co jest dozwolone na zajęciach wychowania fizycznego - TYLKO oficjalny dres szkolny (chyba, że w 6th 

roku) i może on być noszony tylko w dniu, w którym Twój syn/córka ma zajęcia wychowania 

fizycznego. W pozostałych przypadkach należy nosić pełny mundurek szkolny, w tym krawat dla 

chłopców i czarne skórzane buty przez cały czas. Jeśli masz trudności z którymkolwiek z tych 

elementów, proszę o pilny kontakt, ponieważ nie chcemy, aby problemy z mundurkiem 

uniemożliwiły Twojemu synowi/córce bycie w klasie zgodnie z oczekiwaniami. Biegacze nie są 

dozwoleni, z wyjątkiem dnia (dni), kiedy wychowanie fizyczne jest w planie lekcji. Uczniowie bez 

odpowiedniego obuwia będą musieli nosić tymczasową parę, którą zapewnimy, lub będziemy 

oczekiwać od rodziców podrzucenia odpowiedniego obuwia. 
 

Przypominamy o naszych zasadach dotyczących telefonów komórkowych - są one dozwolone tylko 

podczas "dużego" lunchu (13.10- 13.45). Jeśli uczeń użyje go poza tym czasem, zostanie poproszony 

o oddanie go na cały dzień. Zostanie on zwrócony na koniec dnia, pod warunkiem, że uczeń odda go 

bez argumentów. Odmowa oddania będzie skutkowała zawieszeniem w szkole, gdzie uczeń musi 

oddać swój telefon pod warunkiem powrotu do szkoły. Było kilka przykładów uczniów, z którymi 

rodzice/opiekunowie kontaktowali się podczas lekcji. Prosimy o wsparcie, aby tego nie robić. Jeśli 

potrzebujesz skontaktować się ze swoim synem/córką, proszę zadzwoń do biura szkoły pod numer 

(01) 6266277 lub napisz do nas na adres admin@stkevinscc.ie, tonybarry@stkevinscc.ie lub 

ciaranduffy@stkevinscc.ie. Jesteśmy świadomi, że czasami trudno było się dodzwonić do biura, 

dlatego wprowadziliśmy zmiany, aby to poprawić. 
 

Biżuteria jest ważną kwestią dotyczącą zdrowia i bezpieczeństwa, zwłaszcza na zajęciach 

praktycznych. Jedyną dopuszczalną biżuterią jest jedna para kolczyków sztyftowych. Poniżej 

przedstawiamy to, co uważamy za Podstawy, o których ponownie przypominamy wszystkim 

Subskrybuj DeepL Pro, aby tłumaczyć większe pliki. 
Odwiedź stronę www.DeepL.com/proaby uzyskać więcej informacji. 
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studentom w tym semestrze. 
 

• Idź na lewo. 

• Ustawić się w szeregu przed salą lekcyjną 

• Usiądź na wyznaczonym miejscu - na życzenie przenieś miejsce 

• Dzienniki na zewnątrz 

• Kurtki zdjęte 



• Gotowość do pracy 

• Defiance - robienie tego, co ci się każe. Nie oznacza nie. 

• Toalety - do wykorzystania w czasie przerwy i lunchu, chyba że w sytuacjach awaryjnych. 

Choć może się wydawać, że niektóre z tych kwestii nie są najważniejsze w szkole, te "małe" rzeczy 

pomagają przygotować uczniów do dnia, pozwalają im w pełni zaangażować się w życie szkoły, jak 

wszyscy inni, a ostatecznie przygotowują ich do świata pracy po zakończeniu szkoły. Wiele miejsc 

pracy wymaga mundurków lub ma zasady dotyczące używania telefonów, biżuterii itp - szkoły nie są 

inne. Jeśli wszyscy będziemy sobie pomagać i wspierać się nawzajem w tych podstawowych 

sprawach, możemy przejść długą drogę we wspieraniu Twojego syna/córki w szkole i zwiększyć ich 

szanse na sukces. 
 

Napoje gazowane są całkowicie zakazane i zostaną skonfiskowane na widok. Uczniowie muszą 

przynieść swoje własne butelki z wodą i uzupełnienia nie są dostępne w szkole. Woda jest dostępna 

tylko podczas lunchu w stołówce. 
 

Nasi pracownicy nie przychodzą do pracy po to, by mniejszość uczniów obrzucała ich słowami. 

Niektórzy uczniowie (bardzo mała mniejszość) używają słów takich jak muppet, mong, retard, f**k 

off itp. skierowanych do pracowników. Jest to całkowicie nie do przyjęcia i nie będzie tolerowane. 

Każdy taki przykład będzie skutkował natychmiastowym 2-dniowym zawieszeniem (dzień zdarzenia i 

następny dzień). Rodzice/opiekunowie będą oczekiwać na spotkanie z uczniem zanim uczeń będzie 

mógł wrócić do szkoły. 
 

Za każdym razem, gdy uczeń wraca z zawieszenia (z jakiegokolwiek powodu), musi przeprosić 

nauczyciela i zostaje wpisany do arkusza zachowania na 1 tydzień, który będzie nadzorowany przez 

dyrektora roku. 3 złe noty na arkuszu zachowania w ciągu tygodnia to eskalacja, którą zajmie się 

Dyrektor/Zastępca Dyrektora - co oznacza kolejne spotkanie z rodzicami/opiekunami i zatrzymanie. 

Jeżeli po tym spotkaniu uczeń otrzyma jeszcze jedną złą notę, będzie musiał się liczyć z 

natychmiastowym zawieszeniem na 1 dzień. 
 

Bardzo potrzebujemy Waszego wsparcia jako rodziców/opiekunów, aby wyjaśnić te podstawy 

Waszemu synowi/córce. Mamy ruchliwy budynek szkolny, w którym porusza się prawie 500 osób. 
 

Zapraszam do kontaktu ze mną na każdym etapie, dzwoniąc pod numer 086 7961399 lub wysyłając 

e-mail do mnie na adres tony@stkevinscc.ie lub do wicedyrektora na adres 

ciaranduffy@stkevinscc.ie. 
 

Dni i godziny możliwych zatrzymań Year Head znajdują się poniżej dla Państwa informacji. 
 

Juniorzy Seniorzy 

Wtorek - 8:20 (pani Dalton pokój 10) Wtorek - 3.50 (Ms Hogan/Ms Hickey pokój 8 lub 35) 

Środa - 1.30 (pani Clarke, sala 6) Czwartek - 3.50 (pani Hogan sala 8) 

Czwartek - 8.20 (Ms Lynam Room 10) Czwartek - 8.20 (pani Burke 10) 

Piątek - 8.20 (pani Dalton sala 10)  

Środowe popołudniowe zatrzymania z Zastępcą Dyrektora, jeśli zatrzymania YH zostaną 
pominięte. 

Niech każdy z nas odegra swoją rolę, aby pomóc swojemu synowi/córce wyrosnąć na wspaniałych 

młodych mężczyzn i kobiety i osiągnąć dla siebie to, co najlepsze w przyszłości. 
 

Z wszelkimi najlepszymi życzeniami na nadchodzący rok, 
 

Tony Barry Ciarán Duffy 
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Tony Barry (dyrektor) Ciarán Duffy (zastępca dyrektora). 


