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Stimați părinți/tutore,3  ianuarierd 2023 
 

Permiteți-mi să profit de această ocazie pentru a vă ura, dumneavoastră și familiilor dumneavoastră, 

un An Nou fericit și sper ca anul 2023 să fie un an plin de succes pentru voi toți. Vom avea o scurtă 

ședință de personal joi, 5 ianuarieth până la ora 10.15, elevii urmând să se întoarcă abia la ora 10.15. 

Pe măsură ce începem un nou semestru școlar, am dori să vă reamintim câteva dintre lucrurile cheie 

pe care noi, ca școală, insistăm pentru a contribui la un mediu ordonat și sigur pentru ca fiul/fiica 

dvs. să învețe. V-aș fi recunoscător dacă ați putea discuta aceste aspecte cu fiul/fiica dumneavoastră, 

astfel încât să le cunoască înainte de începerea noului semestru școlar. 
 

Mulți elevi vor fi primit haine noi, treninguri, alergători, telefoane sau gadgeturi noi de Crăciun. Îi 

rugăm pe elevi să NU aducă niciunul dintre acestea la școală, deoarece astfel de lucruri pun o 

presiune nejustificată asupra altor familii și elevi. Acesta este motivul pentru care avem uniforma 

noastră și regulile și procedurile pe care le avem în legătură cu telefoanele, treningul PE și pantofii. 

Vă rugăm să vă asigurați că fiul/fiica dumneavoastră poartă joi uniforma școlară completă și 

adecvată. Elevii știu exact ce este permis pentru PE - NUMAI treningul oficial al școlii (cu excepția 

cazului în anul 6th ) și acesta poate fi purtat doar în ziua în care fiul/fiica dvs. are PE. În rest, trebuie 

purtată o uniformă școlară completă, inclusiv cravată pentru băieți și pantofi negri de piele în orice 

moment. Dacă întâmpinați dificultăți în legătură cu oricare dintre aceste lucruri, vă rog să mă 

contactați de urgență, deoarece nu dorim ca problemele legate de uniformă să împiedice ca fiul/fiica 

dvs. să fie în clasă așa cum se așteaptă. Nu este permisă folosirea pantofilor de alergare, cu excepția 

zilei (zilelor) în care PE este în orar. Elevii care nu au încălțăminte adecvată vor trebui să poarte o 

pereche temporară pe care le-o vom furniza, sau ne vom aștepta ca părinții să aducă încălțămintea 

corectă. 
 

Vă reamintim regulile noastre privind telefoanele mobile - acestea sunt permise doar în timpul 

prânzului "mare" (13.10- 13.45). Dacă un elev este găsit folosindu-l în afara acestui interval orar, i se 

va cere să îl predea pentru o zi. Acesta va fi returnat la sfârșitul zilei, cu condiția ca elevul să îl predea 

fără discuții. Refuzul de a-l preda va duce la suspendarea din școală, după care elevul trebuie să 

predea telefonul cu condiția de a se întoarce oricum la școală. Au existat mai multe exemple de elevi 

care au fost contactați de părinți/tutore în timpul orelor de curs. Vă solicităm sprijinul pentru a nu 

proceda astfel. Dacă aveți nevoie să luați legătura cu fiul/fiica dumneavoastră, vă rugăm să sunați la 

biroul școlii la numărul de telefon (01) 6266277 sau să ne trimiteți un e-mail la admin@stkevinscc.ie, 

tonybarry@stkevinscc.ie sau ciaranduffy@stkevinscc.ie. Suntem conștienți de faptul că a fost dificil 

să ajungeți la birou uneori și am făcut schimbări pentru a ne asigura că acest lucru se îmbunătățește. 
 

Bijuteriile reprezintă o problemă importantă de sănătate și siguranță, în special în cadrul orelor 

practice. Singura bijuterie permisă este o pereche de cercei. Următoarele sunt ceea ce noi 

considerăm a fi elementele de bază pe care le reamintim tuturor elevilor și în acest semestru. 
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• Mergeți la stânga 

• Aliniați-vă în fața clasei. 

• Stați pe locul alocat - mutați locul dacă vi se cere 

• Jurnale afară 

• Jachete off 



• Gata de lucru 

• Sfidare - a face ceea ce ți se spune. Nu înseamnă nu. 

• Toalete - trebuie folosite în pauze și la prânz, cu excepția cazurilor de urgență. 

Deși s-ar putea părea că unele dintre acestea nu sunt cele mai importante aspecte ale școlii, aceste 

lucruri "mărunte" îi ajută pe elevi să se pregătească pentru o zi, le permite să se implice pe deplin, ca 

toți ceilalți, în viața școlii și, în cele din urmă, îi pregătește pentru lumea muncii după terminarea 

școlii. Multe locuri de muncă necesită uniforme sau au politici privind utilizarea telefonului, a 

bijuteriilor etc. - școlile nu sunt diferite. Dacă ne ajutăm și ne sprijinim cu toții cu aceste lucruri de 

bază, putem face un drum lung pentru a-l sprijini pe fiul/fiica dvs. la școală și pentru a-i spori șansele 

de succes. 
 

Băuturile acidulate sunt complet interzise și vor fi confiscate la vedere. Elevii trebuie să își aducă 

propriile sticle de apă, iar reumpleri nu sunt disponibile în școală. Apa este disponibilă doar la prânz 

la cantină. 
 

Personalul nostru nu vine la serviciu pentru a fi supus la orice formă de abuz verbal din partea unei 

minorități de elevi. Unii elevi (o minoritate foarte mică) folosesc cuvinte precum muppet, mong, 

retardat, f**k off etc. la adresa personalului. Acest lucru este total inacceptabil și nu va fi tolerat. 

Orice exemplu de acest gen va duce imediat la o suspendare de 2 zile (ziua incidentului și ziua 

următoare). Părinții/tutorele vor trebui să participe la o întâlnire cu elevul înainte ca acesta să se 

poată întoarce la școală. 
 

De fiecare dată când un elev se întoarce după o suspendare (indiferent de motiv), acesta trebuie să 

își ceară scuze profesorului implicat și este trecut pe o fișă de comportament pentru o săptămână, 

care va fi supravegheată de șeful de an. Trei note proaste pe foaia de comportament într-o 

săptămână reprezintă o escaladare care va fi tratată de directorul/directorul adjunct - ceea ce 

înseamnă o altă întâlnire cu părintele/tutorele și detenție. În cazul în care mai apare încă o notă 

proastă după această întâlnire, elevii vor fi suspendați imediat pentru o zi. 
 

Avem mare nevoie de sprijinul dumneavoastră, în calitate de părinți/tutore, pentru a explica aceste 

noțiuni de bază fiului/fiicei dumneavoastră. Avem o clădire școlară aglomerată, cu aproape 500 de 

persoane care se deplasează. 
 

Nu ezitați să mă contactați în orice moment la numărul de telefon 086 7961399 sau prin e-mail la 

tony@stkevinscc.ie sau pe directorul adjunct la ciaranduffy@stkevinscc.ie. 
 

Zilele și orele în care se pot efectua posibilele rețineri ale șefului de an sunt incluse mai jos pentru 
informarea dumneavoastră. 

 

Juniori Seniori 

Marți- 8:20 (Dna Dalton Sala 10) Marți - 3.50 (Dna Hogan/Ma Hickey Sala 8 sau 35) 

Miercuri - 1.30 (Dna Clarke Sala 6) Joi - 3.50 (Dna Hogan Sala 8) 

Joi - 8.20 (dna Lynam, sala 10) Joi - 8.20 (dna Burke 10) 

Vineri - 8.20 (Dna Dalton Sala 10)  

Miercurea după-amiaza, cu directorul adjunct, în cazul în care se ratează orele de detenție YH. 

Haideți să ne jucăm cu toții rolul nostru pentru a vă ajuta fiul/fiica să devină tineri și tinere excelente 

și să obțină ce este mai bun pentru ei înșiși în viitor. 
 

Cu toate cele mai bune urări pentru anul care urmează, 
 

Tony Barry Ciarán Duffy 
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Tony Barry (director) Ciarán Duffy (director adjunct). 


