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Драги родители, 
Само за ваша информација, овој билтен е напишан пред објавувањето 
попладнево. 
Сите дополнителни ажурирања ќе бидат испратени преку Compass. 
 
2021 Студенти од прва година 
Нашите неверојатни ученици од прва година беспрекорно се впуштија во 
училишниот живот, јас имав задоволство да ги посетам сите училници од прва 
година и ме разнесе нивниот ангажман и ентузијазам за учење. Од нивната прва 
спортска лекција до независно читање и нивната прва посета на библиотека, тие беа 
неверојатни и го прифатија овој голем чекор со голема самодоверба и возбуда. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

АТРИБУТИ НА 
ИБ УЧЕНИЦИ 

 
Истражувачи 
Познавања 

Размислувачи 
Комуникатори 
Принципиелно 

Отворен ум 
Грижа 

Носител на ризик 
Избалансиран 
Рефлексивни 
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СООБРАЌАЈ 
„Запре и испушти зона“ 
Неодамна, имаше значителни проблеми во сообраќајот околу училиштето и особено користењето на 
нашата „Зона запре и испуштај“. Беше крајно разочарувачки да се слушне дека имало инциденти на 
родители кои биле насилни и агресивни кон нашиот персонал кога ја следеле „Стоп и капка зона“. Јас 
разбирам дека чекањето во сообраќајот може да биде фрустрирачко, но не е изговор да се зборува лошо за 
член на персоналот и ова нема да се толерира. Го замолив мојот персонал да извести за какви било 
понатамошни инциденти. Ако сте во заливот „Запрете и испуштете ја зоната“ и вашето дете сè уште не е 
таму, од вас ќе биде побарано да се преселите и да го сторите тоа со почит. Ако сте договориле вашето дете 
да ве пречека во „Запрете и испуштете ја зоната“, проверете дали е свесно - ако вашето дете не е таму кога 
ќе пристигнете, од вас ќе биде побарано да се движите, ниту едно возило не смее да биде во „Стоп и Капка 
зона “повеќе од 2 минути, ова ќе помогне да се намали сообраќајот. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Сите треба да работиме заедно! 
 

Разбирам дека во периоди на врв сообраќајниот метеж околу училиштето може да стане фрустрирачки, но 
мора да запомниме дека безбедноста на нашите ученици е најважна и ве молам, ако сте во можност да 
прошетате до и од училиште, направете го тоа или алтернативно паркирајте неколку улици далеку и 
прошетајте. Ова е мал гест што има големо влијание врз бројот на автомобили на патот. 
 

Паркирање 
Ве молиме, осигурете се дека постојано паркирате и возите безбедно. 
Ние работиме во партнерство со Victoria Police и Melton Council. Ако сте сведоци на небезбедно возење, 
непостојано возење или недозволено паркирање, слободно контактирајте со која било од овие 
организации. И Victoria Police и Melton Council неодамна ме контактираа со загриженост за небезбедно 
возење околу училишните времиња. Претходно оваа недела имав состанок со претставник од Melton 
Council,  тој редовно ќе излегува на училиште во периоди на врв за да ги процени моите грижи. 
Victoria Police исто така, контактираше со нас во врска со нивната загриженост околу двојно паркирање на 
возила во Leichhardt Avenue и возила кои нелегално паркираат на патека во улицата Stanthorp Street во 
Burnside Heights. Ова предизвика големи загрижености кај жителите кои не биле во можност да ја напуштат 
својата куќа. Victoria Police ќе го следи ова и, исто така, уште еднаш обезбеди некои информации во врска 
со казни и казни што може да бидат издадени подолу: 

 

Навреда Казна Демеритни поени 

Претерано забрзување $207 - $826 1-3 поени и до 12 месеци загуба на лиценцата 

Не успевајќи да му отстапи место на пешакот $289 3 поени 

Не успевајќи да застане и да остане во мирување 

на детскиот премин 
$413 3 поени 

Прекршоци за паркирање $33 - $165 - 

Користење мобилен телефон додека возите $496 4 поени 

прекршоци на безбедносните ремени $330 - $372 3 поени 
 

Покрај тоа, во никој случај родителите не смеат да влегуваат или да паркираат во паркиралиштата на 
персоналот. 
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Известување за избор на училишен совет и повик за номинирање 
Сите државни училишта во Victoria имаат училишен совет. Тие се легално конституирани тела на кои им се 
дадени овластувања да ги поставуваат клучните насоки на училиштето во рамките на државните упатства. 
Притоа, училишниот совет е во состојба директно да влијае на квалитетот на образованието што 
училиштето го обезбедува за своите ученици. 
 
Во моментов имаме 3 достапни позиции во нашата категорија родители-членки. Родителите во училишните 
совети даваат важни гледишта и имаат вредни вештини што можат да помогнат во обликувањето на 
правецот на нашето училиште. Оваа позиција ќе биде за учебната 2021 и 2022 година. 
 
Формуларите за номинација може да се добијат од училиштето и мора да се достават до петок, 19-ти 
февруари 2021 година до 16:00 часот. Список на кандидати и предлагачи ќе биде споделен во среда на 24-
ти февруари, по што ќе бидат подготвени и дистрибуирани гласачки ливчиња за сите родители за да може 
нашата заедница да гласа за родителските членови што би сакале да ги видат на Советот на училиштето. 
Ова гласачко ливче ќе се затвори во среда на 10-ти март во 16:00 часот и гласовите ќе бидат преброени на 
овој ден. 
 
Во нашата канцеларија има приказ кој го објаснува изборниот процес. Ако сте заинтересирани да се 
номинирате себеси или друг родител, ве молиме, набавете формулар од канцеларијата. 
 
Подолу е веб-страницата Department of Education која обезбедува дополнителни информации за работата 
на училишниот совет. 
https://www.education.vic.gov.au/school/teachers/management/community/Pages/schoolcouncilsfunction.aspx 

 
Годишен потсетник за приватност 
Нашето училиште собира, користи, открива и чува лични информации на ученици и родители за стандардни 
училишни функции или кога тоа е дозволено со закон, како што е наведено во Политиката за приватност на 
училиштата. 
Погледнете ја изјавата за собирање приватност на училиштето, пронајдена на нашата веб-страница: 
https://kororoitcreekps.vic.edu.au/wp-content/uploads/2021/02/Privacy-Collection-Statement.pdf 
За повеќе информации во врска со приватноста, видете во: Политика за приватност на училиштата - 
информации за родители. Оваа информација е исто така достапна на девет јазици на заедницата: 
• амхарски 
• арапски 
• Дариски јазик 
• мандарински 
• сомалиски 
• судански 
• турски 
• урду 
• виетнамски. 
 
Признание за постигањата на учениците 
За време на училишните одмори City of Melton Libraries заедно со 
Western BACE, беше домаќин на фестивал кој им понуди на 
децата на возраст од 5-15 години од City of Melton им понуди 
низа бесплатни предизвици за робот, кодирање, дизајн и 
технологија. Децата кои учествуваа станаа креативни со 
технологијата и создадоа сцена од омилена книга или 
компонираа и раскажаа оригинална авантура, мешајќи кодирање 
со раскажување приказни. 
 
Студентот на KCPS Firas учествуваше во еден од предизвиците 
што го вклучија да пишува приказна и да користи код за да 
создаде патеки за роботите за повторно да ги донесат постапките 
на ликовите во линијата на приказната. Како резултат на неговата 
напорна работа и креативност, Firas победи на натпреварот за 
Раскажување приказни: Почеток во натпреварувањето SТЕМ. 
Честитки за Firas! Со нетрпение очекуваме да видиме каде го 
водат неговите вештини за пишување приказни во иднина. 

https://www.education.vic.gov.au/school/teachers/management/community/Pages/schoolcouncilsfunction.aspx
https://kororoitcreekps.vic.edu.au/wp-content/uploads/2021/02/Privacy-Policy-2019.pdf
https://kororoitcreekps.vic.edu.au/wp-content/uploads/2021/02/Privacy-Policy-2019.pdf
https://kororoitcreekps.vic.edu.au/wp-content/uploads/2021/02/Privacy-Collection-Statement.pdf
https://www.education.vic.gov.au/Pages/Schools-Privacy-Policy-information-for-parents.aspx
https://www.education.vic.gov.au/Pages/Schools-Privacy-Policy-information-for-parents.aspx
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Attributes in Action 
 
 
Што е тоа Attributes in Action? 
Attributes in Action е нова иницијатива на KCPS со почеток во 2021 година. Оваа иницијатива е 
воспоставена по нашиот преглед на училиште во 2020 година и тесно се усогласува со приоритетите на 
KCPS 2021 година. Процесот на преглед на училиште утврди потреба за постојан пристап кон 
управување со однесувањето на учениците и зајакнување на позитивните активности, осигурувајќи 
дека сите ученици, вработените и родителите имаат конзистентен јазик и пристап. После многу 
истражувања и истраги, ја утврдивме нашата иницијатива Attributes in Action, ова е тесно поврзано со 
атрибутите IB Student Profile и ги охрабрува позитивните избори на однесување. 
 
Како ќе работи? 
Наставниците ќе бараат ученици кои покажуваат позитивен избор на однесување и во училницата и во 
дворот како проактивна стратегија. Тие ќе ги признаат позитивните очекувања со именување на 
набудуваното однесување и поврзување на дејството со атрибутот на профилот на ученик. 
Бидејќи наставниците го признаваат ова однесување, тие ќе ги наградат учениците со картичка 
Attribute in Action (слика подолу). Студентите ќе можат да ги соберат своите картички во табелата со 
прикази во училницата (исто така на сликата подолу) и да ги зачуваат своите картички за да заработат 
награда. 
 
Картички Attributes in Action 
Секоја картичка AiA вреди 5 поени. Поени може да се откупат за разни награди што ќе ги одредат 
студентите. 
Во текот на следните неколку недели ќе работиме тесно со нашите студенти за да ги добиеме нивните 
повратни информации и идеи за да утврдиме како ќе изгледаат наградите. Примери може да 
вклучуваат јадење ручек со пријател од друга класа. 
 
Имплементација 
Студентите ќе започнат да заработуваат картички AiA од оваа недела наваму. Доколку вашето дете 
добие картичка, ве молиме искористете ја можноста да разговарате со нив за позитивните избори во 
однесувањето што ги направиле и за кој профил на ученик се поврзани. 
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ДАТУМИ ДА СЕ ЗАПАМАТ 

8 март – Labour Day Државен празник. Учениците не одат на училиште  

1 Април – Последен ден на мандат 1 
 

Ве молиме, проверете ја нашата веб-страница за датумите на кампот, тековните 
распореди за специјалистички / пливачки и известувања за заедницата 

http://kororoitcreekps.vic.edu.au/parents/#all  
 

 

21 Girls Who Made the World a Better Place од страна на Olivia Omotosho 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Еден наш чудесен студент напиша книга! Какво неверојатно достигнување! 
 

 

‘21 Girls Who Made the World a Better Place’ е книга напишана од 10-годишно дете од Kororoit Creek Primary 
School именуван Olivia Omotosho. Книгата зборува за 21 НЕВЕРОЈАТНИ девојки кои го направија светот 
подобро место и направија разлика во човештвото. 
 
Идејата за пишување на книгата ја добив кога имав околу 8 години. Татко ми ми даде книга за читање, 
наречена R for Richlife. Бев многу желна да ја прочитам книгата и веднаш почнав да ги набудувам новите 
зборови. За мене беше изненадувачки што го прочитав сето тоа за еден ден, бидејќи не беше еден од 
жанровите што сакав да го читам. Начинот на кој авторката, Julie Davey, ја напиша книгата, ми го 
привлече вниманието и ме натера да копнеам да ги свртам страниците. Илустрациите, исто така, 
навистина ми помогнаа да ја разберам книгата бидејќи бев прилично млада. 
 
Ја сакав книгата толку многу што решив да контактирам со авторот на книгата! Таа дојде во Perth, 
WA сè од тука во Melbourne само за да ме запознае и да разговараме во моето училиште. Тоа беше 
НЕВЕРОЈАТНО искуство и бев среќен што ја имав таа привилегија. И реков за мојата идеја да напишам 
книга и таа ми даде неколку совети. Читав и многу други книги, но мислам дека онаа што влијаеше врз 
мене повеќе од другите беше Gifted Hands од Ben Carson. Тоа беше книгата што ми го даде сонот да 
станам неврохирург / невронаучник! 
 
Пишувањето на мојата книга беше многу предизвикувачко искуство. Сакам да пишувам, но морав да 
надминам неколку пречки за време на процесот. Сепак, во јуни 2020 година, конечно ја завршив книгата! 
Ова покажува дека со посветеност, доследност и напорна работа, секој може да ги постигне своите 
цели. Мојата цел е да влијаам на младите девојки и момчиња да бидат најдобрите што можат да 
бидат некогаш. Донирав копија во училишната библиотека, така што учениците од Kororoit Creek 
Primary School ќе имаат шанса да ја прочитаат книгата. 21 Girls Who Made the World a Better Place сега е 
на Аmazon и доаѓа со работна книга, што е 100% бесплатно! Родителите исто така можат да ја нарачаат 
книгата за своите деца користејќи ја оваа врска http://bit.ly/21GirlsWMTWABP. 
 

Olivia Omotosho     
2021 година Капетан на уметноста  
 

 

 

http://kororoitcreekps.vic.edu.au/parents/#all
https://www.amazon.com/Girls-Made-World-Better-Place/dp/0648979202
http://bit.ly/21GirlsWMTWABP


 



OPTIKIDS  is a unique kids
program that aims to get kids

active, burning energy and
having fun! 

 
 

Amanda Stevenson  0438 231 275
amanda@opti.fitness
www.optikids.com.au

 
Where: Kororoit Creek Primary School Gym
When: Mon/Wed/Fri 
Time: 7:45am - 8:45am
Cost: $14 p/session *plus sibling discounts

 
Choose 1, 2 or 3 sessions per week.

 
Drop your kids off to us at the program and then
carry on with your morning.  Kids go directly from
the OptiKIDS Program to their classrooms ready

for their school day.



The Positive Partnerships initiative is funded by the Australian Government Department of Education, Skills and Employment
through the Helping Children with Autism Package and is delivered by Autism Spectrum Australia. The views expressed in this
publication do not necessarily represent the views of the Australian Government or the Australian Government Department of
Education, Skills and Employment.

Melton South, VIC

To register,  visit  

positivepartnerships.com.au

Join other local families to learn more about autism and
ways to strengthen the home-school partnership

Autism: characteristics, impacts and strategies
Understanding behaviour
Working together with your school

For help, call:

1300 881 971

Learn about: 

1 Day Autism Workshop for Parents and Carers

Free 
to attend

Tuesday 16th March, 2021

9.15am - 3.00pm
Mantra Melbourne (Tabcorp Park)
2 Ferris Road
Melton South, VIC 3338

Location:

Interpreters availableMorning tea and a light lunch provided

http://positivepartnerships.com.au/

