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Шановні батьки/опікуни, 3  січняrd 2023 року 
 

Дозвольте мені скористатися цією можливістю, щоб привітати вас і ваші родини з Новим 

роком, і я сподіваюся, що 2023 рік буде успішним для всіх вас. У четвер, 5 січня, ми проведемо 

коротку нараду персоналуth до 10.15, учні не повертатимуться до 10.15. З початком нового 

навчального семестру ми хотіли б нагадати вам про деякі ключові речі, на яких ми, як школа, 

наполягаємо, щоб допомогти створити впорядковане та безпечне середовище для навчання 

вашого сина/дочки. Я був би вдячний, якби ви могли обговорити ці питання з вашим 

сином/дочкою, щоб вони знали про них до початку нового навчального року. 
 

Багато учнів отримали на Різдво новий одяг, спортивні костюми, кросівки, телефони або 

гаджети. Ми просимо учнів НЕ приносити нічого з цього до школи, оскільки такі речі створюють 

надмірний тиск на інші сім'ї та учнів. Ось чому ми маємо нашу форму, а також правила та 

процедури, які стосуються телефонів, спортивних костюмів та взуття. Будь ласка, 

переконайтеся, що ваш син/донька буде в повній та належній шкільній формі в четвер. Учні 

точно знають, що дозволено на фізкультуру - ТІЛЬКИ офіційний шкільний спортивний костюм 

(за винятком 6th року), і його можна носити тільки в день, коли у вашого сина/дочки буде 

фізкультура. В інший час слід носити повну шкільну форму, включаючи краватку для хлопчиків і 

чорні шкіряні туфлі. Якщо у вас виникли труднощі з будь-яким з цих пунктів, будь ласка, 

терміново зв'яжіться зі мною, оскільки ми не хочемо, щоб проблеми з формою заважали 

вашому синові/дочці бути в класі, як очікувалося. Біг підтюпцем не дозволяється, за винятком 

днів, коли фізкультура передбачена розкладом. Учні, які не мають відповідного взуття, повинні 

носити тимчасову пару, яку ми надамо, або ми очікуємо, що батьки привезуть відповідне 

взуття. 
 

Нагадуємо про наші правила щодо мобільних телефонів - вони дозволені лише під час 

"великого" обіду (13.10-13.45). Якщо студент буде помічений за користуванням мобільним 

телефоном поза цим часом, його попросять здати його на цілий день. Він буде повернутий в 

кінці дня за умови, що учень здасть його без аргументів. Відмова віддати телефон призведе до 

відсторонення від занять, після чого учень повинен буде здати телефон за умови повернення 

до школи в будь-якому випадку. Було кілька прикладів, коли батьки/опікуни зв'язувалися з 

учнями під час уроків. Ми просимо вас не допускати цього. Якщо вам необхідно зв'язатися з 

вашим сином/дочкою, будь ласка, зателефонуйте до офісу школи за номером (01) 6266277 або 

напишіть нам на електронну пошту admin@stkevinscc.ie, tonybarry@stkevinscc.ie або 

ciaranduffy@stkevinscc.ie. Ми усвідомлюємо, що іноді було важко додзвонитися до офісу, і ми 

внесли зміни, щоб забезпечити покращення ситуації. 
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Носіння прикрас є важливим питанням охорони здоров'я та безпеки, особливо на практичних 

заняттях. Єдиною дозволеною прикрасою є одна пара сережок-гвоздиків. Нижче наведені 

основні правила, які ми вважаємо базовими і про які ми нагадуємо всім студентам у цьому 

семестрі. 
 

• Ідіть ліворуч 

• Шикування за межами кластеру 

• Сядьте на призначене місце - пересуньтеся на прохання 

• Журнали закінчилися 

• Піджаки зняти 



• Готові до роботи 

• Непокора - робити те, що тобі кажуть. "Ні" означає "ні". 

• Туалети - користуватися під час перерви та обіду, крім випадків крайньої необхідності. 

Хоча може здатися, що деякі з цих питань не є найважливішими в школі, ці "дрібниці" 

допомагають учням налаштуватися на день, дозволяють їм брати повноцінну участь, як і всім 

іншим, у житті школи і, в кінцевому рахунку, готують їх до світу праці після закінчення школи. 

Багато робочих місць вимагають носіння уніформи або мають політику щодо використання 

телефонів, ювелірних прикрас тощо - школи не є винятком. Якщо ми всі будемо допомагати і 

підтримувати один одного в цих базових речах, ми зможемо пройти довгий шлях у підтримці 

вашого сина/дочки в школі і підвищити їхні шанси на успіх. 
 

Газовані напої повністю заборонені і будуть конфісковані при виявленні. Студенти повинні 

приносити власні пляшки з водою, а поповнення запасів води в школі не передбачено. Вода 

доступна тільки під час обіду в їдальні. 
 

Наші співробітники не приходять на роботу, щоб піддаватися будь-яким формам словесних 

образ з боку меншості учнів. Деякі студенти (дуже незначна меншість) використовують такі 

слова, як маріонетка, вилупок, дебіл, відвали і т.д. на адресу персоналу. Це абсолютно 

неприйнятно і не буде толеруватися. Будь-які подібні приклади негайно призведуть до 

відсторонення від занять на 2 дні (в день інциденту і на наступний день). Батьки/опікуни мають 

бути присутніми на зустрічі з учнем, перш ніж учень зможе повернутися до школи. 
 

Кожного разу, коли учень повертається з відсторонення (з будь-якої причини), він повинен 

вибачитися перед вчителем, який його відсторонив, і на нього ставлять табель поведінки на 1 

тиждень під наглядом директора школи. 3 погані оцінки в табелі поведінки протягом тижня - 

це ескалація, яка розглядається Директором/Заступником Директора, що означає ще одну 

зустріч з батьками/опікунами та затримання. Якщо після цієї зустрічі буде отримана ще 1 

погана оцінка, учні будуть негайно відсторонені від занять на 1 день. 
 

Нам дуже потрібна ваша підтримка як батьків/опікунів, щоб пояснити ці основи вашим 

синам/дочкам. У нас дуже жвава шкільна будівля, в якій пересувається майже 500 осіб. 
 

Ви можете зв'язатися зі мною на будь-якому етапі за телефоном 086 7961399 або написати 

мені на електронну адресу tony@stkevinscc.ie чи заступнику директора на 

ciaranduffy@stkevinscc.ie. 
 

Нижче наведено дні та час можливих затримань Голови Ради директорів для Вашої інформації. 
 

Юніори Сеньйори 

Вівторок - 8:20 (Ms Dalton Room 10) Вівторок - 3.50 (пані Хоган/пані Хікі, кімната 8 або 
35) 

Середа - 13.30 (Ms Clarke Room 6) Четвер - 3.50 (зал пані Хоган, кімната 8) 

Четвер - 8.20 (кімн. 10) Четвер - 8.20 (Ms Burke 10) 

П'ятниця - 8.20 (зал пані Далтон, 
кімната 10) 

 

Заняття в середу в другій половині дня з заступником директора, якщо пропущені заняття в 
першій половині дня. 

Давайте кожен з нас зробимо свій внесок у те, щоб допомогти Вашому сину/дочці вирости 

відмінними молодими людьми і досягти найкращого для себе в майбутньому. 
 

З найкращими побажаннями на наступний рік, 
 

Тоні Баррі Кіаран Даффі 
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Тоні Баррі (директор),  Кіаран Даффі (заступник директора). 


