
grudzień 2016 

Drodzy Rodzice / Opiekunowie, 

Mam prawie zakończona moja pierwsza kadencja dyrektora szkoły, a celem tego listu jest dwojaki. 
Po pierwsze, chciałbym podziękować za nieustające wsparcie i lojalność wobec Trójcy. Najnowsza 
historia szkoły został burzliwe, ale jestem zadowolony napisać que szkoła znajduje się na górę 
trajektorii, a nasza wizja idzie do przodu jest, aby Trójcy za "Najlepszy" szkoła. Aby tak się stało, 
szkoła potrzebuje twojej pomocy, rodzice odgrywają zasadniczą rolę we wzmacnianiu kluczowych 
wiadomości ze szkoły. Dlatego drugi Celem niniejszego listu jest podzielić się z wami najważniejsze 
rzeczy z moich obserwacji Te ostatnie dwanaście tygodni i wskazanie obszarów, które można 
ułatwiania i odgrywają dużą rolę w dalszej poprawy szkolnego. 

1. Obecność - Oczekujemy, że frekwencja uczniów w 97%. Proszę zapoznać się z poniższą obliczenia 
dla co za różnica obecności figury równać się pod względem uczenia brakowało: 

90 -95% - 20 dni szkolnych brakowało, całe miesiące stracone! 

85-90% - 40 dni szkolnych brakowało, 2 całe miesiące szkole! 

• Doskonała frekwencja w szkole jest jednym z najważniejszych czynników w tworzeniu sukcesu dla 
swojego dziecka. Uczniowie, którzy otrzymują wysokie wyniki GCSE tendencję mieć najlepsze dane 
obecności. 

• Proszę rezerwować terminy medyczne poza godzinami lekcyjnymi. 

• Tworzenie kultury wysokich oczekiwań w domu wokół znaczenia chodzić do szkoły codziennie. 

• Unikaj rezerwacji wakacji w czasie trwania (szkoła może nie zezwolić na nich przez prawo). 

Należy pamiętać, że jest to wymóg ustawowy fajne dla szkół do naśladowania procedury spotlighting 
i podjąć działania sądu wobec rodzin, które nie są ich dzieci do szkoły. 

2. Terminowość - Dzień szkolny rozpoczyna się 8.40am. Jeśli uczniowie spóźniają twarz one 
konsekwencję. Należy wspierać szkoły w uzyskaniu dziecka do szkoły na czas. 

3. Protokoły szkolne: 

• Jeśli trzeba mówić do każdego członka personelu, proszę zadzwonić, aby umówić się na spotkanie. 
Proszę, nie obrażaj się, jeśli jesteś proszony, aby wrócić w innym czasie przez jednego naszego 
zespołu recepcji. To nigdy nie odbywa się z brakiem szacunku, to jest tak dlatego, że osoba, którą 
chcemy zobaczyć będzie prawdopodobnie zaangażowane w nadzór i zabezpieczenie uczniów. 

• Jeśli dziecko nie czuje się dobrze w szkole otrzymasz telefon z ich szefa rok lub członkiem naszego 
zespołu medycznego. Rodzice nie powinni przyjść do szkoły, jeśli wywoływana przez ich dziecko, jest 
to naruszenie protokołu i szkole zagraża nasze procedury zabezpieczania. Jeśli dziecko nie czuje się 
dobrze, zostanie powołany przez specjalistę w celu ustalenia szczegółów odbioru. 

4. Zachowanie - Należy pamiętać, szkoły que nie wymaga już zgody od rodziców uczniów, aby 
utrzymać dłużej 



niż 10 godzin w areszcie. Szkoła zawiadomi rodziców w przypadkach takich jak dyrektor szkoły 
aresztu, który trwa przez godzinę. Trójcy będzie o skupienie się na łagodzeniu niski poziom zakłóceń 
na lekcje w nowym roku. 

5. Uniform oraz wyposażenie - uczniowie powinni nosić zwykły czarny obuwia. Brak czarne dżinsy lub 
spodnie legging powinny być noszone. Uczniowie nie mogą nosić żadnych szpilki nos, kolczyki, lakier 
do paznokci lub baseballowe czapki. Uczniowie muszą przynieść wyraźną piórnik do szkoły każdego 
dnia. Wymagane jest zielony długopis pióro. 

6. PE Kit - Czy Twoje dziecko ma pełnego zestawu PE w szkole? Jeśli nie należy zakupić odpowiednie 
przedmioty lub skontaktować dziecka szefa roku lub z działem PE. Proszę sprawdzić planner dziecka 
o szczegóły prawidłowego zestawu. 

7. Health and Well - Being - Szkoła jest obecnie w trakcie pisania posiłkami. Jest to wymóg prawny 
dla szkoły i Trójcy jest zaangażowana w promowanie zdrowego stylu życia dla wszystkich naszych 
uczniów i pracowników. Nie wiesz, czy Twoje dziecko jest jedzenie w ciągu dnia w szkole? Czy wiesz, 
co Twoje dziecko jest jedzenie? 

Niedozwolone przedmioty: 

• Lucozade lub jakiekolwiek napoje energetyzujące 

• Napoje gazowane 

• Duże zapasy chipsów lub czekolady 

Uczniowie powinni wnieść w jasnej butelce wody i pić wodę w ciągu dnia szkolnego. 

Proszę wypełnić załączony arkusz zbierania danych i odesłać go do szkoły w dniu 4 stycznia 2017 
roku dziecko może wrócić w tym do usług studenckich. Jesteśmy zobowiązani do posiadania tych 
informacji przez prawo; mamy obecnie luki w naszych danych, które muszą być wypełnione. 

Ponieważ nasza szkoła społeczność tutaj w Trójcy przygotować się do świąt Bożego Narodzenia 
chciałabym życzyć Wam wszystkim spokojny i odprężający pobyt. Chcę zakończyć ponowne co 
zacząłem, dziękuję za wsparcie dajesz Trójcy. W niektórych dalszych usprawnień określonych 
powyżej, ta szkoła będzie jeszcze lepiej, a to z kolei dziecko otrzyma lepszą jakość edukacji. 

I czekamy na kolejne ulepszenia w Trójcy w Nowym Roku. Szkoła ponownie otwarty dla uczniów w 
środę 4 stycznia 2017. 

Z poważaniem, 

 

Pan C Crehan 

Szef Szkoły 

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.holytrc.bham.sch.uk - wszystkie 
procedury na wypadek śniegu można znaleźć tutaj. 



Data na następny Forum rodzicielski: poniedziałek 23 stycznia 2017 r. 

Proszę skontaktować się ze szkołą w celu potwierdzenia obecności, wielka, aby zobaczyć tak wielu 
rodziców nie przyczyniając się do życia szkoły. 

Rodzice Wieczory: 

Rok 11 - czwartek 12 stycznia 2017. 

Rok 9 - czwartek 09 lutego 2017. 


