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  29 јануари 2021 година 
 

Добредојдовте назад во нова учебна година. Беше толку убаво да ги имаме родителите 
на лице место оваа недела и да можат повторно да разговараат со сите лице в лице. 
Студентите имаа неверојатно решен почеток на годината, тие веќе започнаа да ги 
воспоставуваат своите рутини и да влегуваат во зоната на учење со нашата програма за 
почеток 2021 година! Ви благодариме на сите што се придржувате до нашите мерки 
„CОВИД безбедно“, тоа значи дека имаме безбеден почеток на годината. 
 

Ние оваа година дочекуваме многу нови ученици од прва година во училиштето, ве 
охрабрувам да ги поздравите и поддржите нашите нови родители и нивните деца да се 
приклучат на нашата прекрасна училишна заедница. Иако угледот на училиштето има 
тенденција да се фокусира на децата и вработените, вие, членовите на нашата заедница 
честопати ја правите разликата. 
 

Имам среќа да работам заедно со мојот динамичен тим за лидерство оваа година. 
Секоја област на училиштето е водена од помошник директор, водечки наставник и 
специјалист за учење, кој тесно ќе соработува со наставниците, учениците и семејствата 
во нивниот тим за да се поттикне безбедна, забавна и ригорозна средина за учење за 
сите наши ученици, додека се осигура дека сите остануваме поврзани како една голема 
заедница за учење. Ве молиме запомнете ако треба да контактирате со член на нашиот 
тим за лидерство, ве молиме сторете го тоа преку училишната е-пошта 
kororoit.creek.ps@education.vic.gov.au или, пак, можете да контактирате со помошниците 

на директорите на адресите за е-пошта за поддршка подолу. 
 

прва година   prep@kororoitcreekps.vic.edu.au 

1 одделение  grade1support@kororoitcreekps.vic.edu.au 

2 одделение  grade2support@kororoitcreekps.vic.edu.au 

3 одделение  grade3support@kororoitcreekps.vic.edu.au 

4 одделение  grade4support@kororoitcreekps.vic.edu.au 

5 одделение  grade5support@kororoitcreekps.vic.edu.au 

6 одделение  grade6support@kororoitcreekps.vic.edu.au 
 

Се радувам на возбудлива година, се надевам дека 2021 година ќе донесе одлични работи за вас и вашето 
семејство. 
 

Капи капи капи! 
Сите студенти МОРА да носат капа кога играат надвор или учествуваат во спорт надвор. 
Ве молиме, проверете дали вашето дете има капа со своето име. Овие можат да се купат во канцеларијата 
за 10,00 AUD 
 

Училишен пристап преку YMCA 
Како што ја започнуваме учебната година, запомнете дека не можете да влезете во училишните простории 
преку влезот на YMCA и Kingswim. Ова создава проблеми во сообраќајот и безбедноста за семејствата со 
мали деца кои одат во YMCA, ELC и Kingswim и во времето на отпуштање и подигнување. Исто така е важно 
родителите да не паркираат на местата за паркирање на вработените во паркингот Kingswim - овие места за 
паркирање се наменети само за вработените во Kingswim и YMCA. Ви благодариме за разбирањето. 
 
 

Школска униформа 
Вашата поддршка и соработка е од клучно значење за да се осигурате дека нашите деца ќе го претставуваат 
училиштето на позитивен начин со носење на целосна и правилна училишна униформа. 
Имајте предвид дека целата училишна униформа треба да има училишно лого и обувки, МОРА да бидат 
црни. 
Бараме ваша поддршка за да се осигураме дека децата носат правилна униформа, вклучително и црни 
чевли - доколку се носат црни тркачи, тие мора да бидат црни (без ленти или боја). 
За повеќе информации во врска со нашата училишна униформа, ве молиме погледнете го следниот линк на 
нашата веб-страница: https://kororoitcreekps.vic.edu.au/parents/#uniform 

АТРИБУТИ НА 
ИБ УЧЕНИЦИ 

 
Истражувачи 
Познавања 

Размислувачи 
Комуникатори 
Принципиелно 

Отворен ум 
Грижа 

Носител на ризик 
Избалансиран 
Рефлексивни 
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 Запознајте го тимот! 
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Добредојде на нашиот нов помошник директор… 
Јас се викам Дрита Демири и многу сум возбудена од мојата нова улога како помошник-
директор во заедницата KCPS. Работев во образованието 14 години и доаѓам во KCPS од 
Creekside К-9 College во Caroline Springs каде работев во различни улоги во областите на 
настава и учење, како и ангажман и благосостојба. Јас сум страстен да ги подготвувам 
децата да бидат успешни, продуктивни, издржливи и исполнети граѓани и имаат за цел 
да придонесат за континуиран успех на KCPS.  
Со нетрпение очекувам да ги запознаам учениците и семејствата и да создадам 
партнерства со нив во образованието на нивното дете. 
Дрита ќе ги предводи нашите области од 4 и 5 одделение. 
 

Рутини во училницата 
Потсетување дека музиката во 8.50 часот е време кога децата доаѓаат во нашите училници за да можат да ги 
организираат работите што ни се потребни за тој ден. За да ја промовирате независноста и еластичноста, ве 
молиме охрабрете го вашето дете да ја носи својата торба во училницата и да ја распакува сама. Нашето време 
за учење започнува во 9.00 часот секој ден, ве молиме, осигурете се дека сте се простиле од вашето дете и дека 
тие се во нивната училница до 9.00 часот. Наставниците во училницата се достапни за да разговараат за какви 
било проблеми што може да ги имате пред и по училиште, ве молиме да одвоите време директно да 
разговарате со наставникот. 
 

Присуство 
Децата кои пристигнуваат доцна на училиште, по официјалниот почеток на денот (9,00 часот наутро) мора да 
влезат во училиштето преку предната канцеларија каде ќе бидат обележани на Compass како доцна 
пристигнување. Ако се без придружба, родителите ќе добијат следен телефонски повик или смс. Необјаснетите 
отсуства ќе бидат проследени со телефонски повик по 10.00 часот. Запомнете, деталите за отсуството можете 
сами да ги внесете на Compass, ова ќе ви помогне да го информирате наставникот на вашето дете. Внесете 
отсуства до 10.00 часот за да избегнете повици за следење. Ако знаете дека вашето дете ќе отсуствува однапред 
(празници или лекарски состаноци), наведете датуми во Compass пред датумот на отсуство. Ви благодариме за 
постојаната поддршка. 
 

Колекција на деца за време на денот на училиштето 
Ние разбираме дека децата можеби треба да се соберат од училиште за да присуствуваат на медицински или 
стоматолошки состанок и слично. За да се обезбеди најмало нарушување на наставата и да се овозможи 
непречена транзиција на детето кон родителот, СИТЕ деца што заминуваат пред официјалниот крај на 
училишниот ден (15:15 часот) мора да бидат собрани од канцеларијата и нема да бидат ослободени од 
училницата. Доколку лицето што го зема детето не е познато за вработените во канцеларијата, од нив ќе се бара 
да обезбедат идентификација со фотографија и, ако не се направени претходни договори, вработените во 
канцеларијата ќе контактираат со родителите за да се осигурат дека имаат дозвола да го земат детето од 
училиште. 
Кога собирате деца за време на училишниот ден, ве молиме осигурете се дека не се собираат за време на 
утрински чај или ручек. Како што можете да замислите, децата стануваат толку занесени во нивната игра што не 
се насочени кон слушање на нивното име, што честопати резултира со долги одложувања. Времето за одмор и 
ручек се случува низ училиштето од: 11,00 - 11,30 часот (пауза) 1,45 - 14,15 часот (време на ручек) 
 

Политика за мобилен телефон 
Како што можеби сте свесни, Victorian Government воведе политика за мобилни телефони што стапи на сила на 
Термин 1 2020. Студентите кои ќе изберат да носат мобилни телефони до училиште, мораат да го исклучуваат 
телефонот и да го чуваат безбедно за време на училишните часови, вклучително утрински чај и ручек. 
Политиката е дизајнирана за поддршка на наставата и учењето во средина ослободена од одвлекување на 
вниманието на учениците предизвикана од нагонот да ги проверат нивните телефони. Забележете дека ова исто 
така вклучува и 'паметни часовници'. За време на паузите и ручеците, студентите се охрабруваат да 
комуницираат едни со други лице во лице и / или да се вклучат во активности наместо да се фокусираат на уред 
или социјални медиуми. 
 

Собрание 
Овој термин ќе го продолжиме со нашето собрание преку Интернет на секои две недели. Овие ќе бидат снимени 
за родители, за оние од вас кои би сакале да ги видат на подоцнежен датум. Дополнителни информации ќе 
бидат дадени наскоро. 
 

Пливање 
Возбудени сме што нашата програма за пливање во 2021 година ќе започне оваа година. Студенти од 3-6 години 
ќе имаат пливање во термин 1 и мандат 3, а ученици од одделение П-2 ќе имаат пливање во термин 2 и мандат 
4. Сите 3-6 одделение ќе имаат неделен час по пливање со почеток во недела 3 во понеделник на 8 февруари. 
Наставникот на вашето дете ќе обезбеди дополнителни информации за одредени денови и времиња. 
Ве молиме, проверете дали вашето дете доаѓа на училиште со торба за пливање спакувана на денот на пливање. 


