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Информации за целото училиште 
Тоа беше непречен почеток во текот на почетните четири недели од училишниот 
мандат. Нашите подготвителни студенти добро се сместија во нивните училници 
и уживаа во нивните нови средини за учење. Ја завршивме нашата почетна 
програма која се протегаше во првите две недели од терминот каде што 
студентите работеа на рутините и ги поставуваа своите средини во училницата. 
Низ училиштето ги охрабруваме учениците да го стават своето ѓубре во корпа 
или да го фрлат секое ѓубре пред да влезат во дворот. Ова е за да се осигура 
дека нашата околина се одржува убаво и уредно и изгледа убаво. 
 
Не сме имале премногу прекини во учењето предизвикани од COVID-19. Се 
трудам максимално да ги заменам наставниците каде што е можно, но со 
сегашниот недостиг на наставници за помош, го отежнува обезбедувањето дека 
часовите не се поделени низ училиштето. 
 
Денеска беше објавено дека тековните поставки за COVID-19 што беа на сила се 
продолжени до крајот на првиот училишен рок. Ова значи дека маските сè уште 
се потребни за ученици од трето до шесто одделение и се препорачуваат за 

ученици од подготвителна година до второ одделение. На учениците ќе им се обезбедуваат брзи 
антигенски тестови за рано откривање на СОVID-19 на секои две недели до училишниот распуст и 
ќе останат правилата за вентилација и социјално растојание во училиштето. 
Единствената промена е што родителите нема да треба да се пријавуваат со QR кодот, но сепак 
мора да покажат дека се вакцинирани. 
 
Регрутирање 
Училиштето моментално има наставнички позиции на образовниот портал „регрутирање онлајн“. 
Ако познавате некој кој има диплома за настава и бара работа со полно работно време и верувате 
дека училиштето би било добро за нив, ве молиме поттикнете го да се јави и можам да 
разговарам како ќе изгледа улогата. 
 
Настани во првиот училишен термин 
Сè уште планираме да ја вклучиме нашата родителска заедница во училиштето во осмата недела 
од терминот. Ќе објавиме како ова ќе изгледа во билтенот на шестата недела. 
 
Отпуштање и преземање ученици од училиште 
Потсетување дека учениците не треба да пристигнуваат на училиште пред 8.40 часот и мора да 
бидат земени пред 15.30 часот. Учениците кои треба да бидат надгледувани надвор од овие 
времиња треба да присуствуваат на претшколска нега. Училиштето не е надгледувано надвор од 
овие времиња. Ако вашето дете си игра во паркот од другата страна на патот, тоа исто така не ја 
следи вашата должност како родител и ќе ве контактирам за законските обврски на родителите и 
надзорот над нивните деца. 
 
Паркинг 
Забележав дека многу родители двојно се паркираат околу училиштето и го пуштаат своето дете 
да излезе од автомобилот кога не е паркирано на безбедно и легално место за паркирање. Може 
ли да ве замолам да не го правите ова и да се уверите дека сте правилно паркирани пред да 
пуштите некој да излезе од возилото. 
 
 

АТРИБУТИ НА 
ИБ УЧЕНИЦИ 

 
Истражувачи 
Познавања 

Размислувачи 
Комуникатори 
Принципиелно 

Отворен ум 
Грижа 

Носител на ризик 
Избалансиран 
Рефлексивни 
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Запознајте ги студентските лидери за 2022 година! 
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ДАТУМИ ДА СЕ ЗАПАМАТ 
 

25 февруари – Година 6 Меѓуучилишен спорт во Albanvale PS 

14 март – Народен празник Денот на трудот 

15-16 март – Училишни фотографии 

23 март – Училишни фотографии на браќа и сестри 

4 април – Атлетски карневал за трето и четврто одделение 

6 април – Атлетски карневал за петто и шесто одделение 

8 април – Последен ден од училишниот термин 1 

25 април – Јавен празник Ден на ANZAC 

26 април – Прв ден од 2 училишна четвртина 
 

Ве молиме проверете ја нашата веб-страница за тековните распореди за специјалисти / 
пливање, датуми за кампување и денови на наставна програма без студенти: 

https://kororoitcreekps.vic.edu.au/parents/  
Погледнете ја нашата страница на заедницата за настани во локалната заедница и деловни 

флаери: https://kororoitcreekps.vic.edu.au/community/  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Училишни фотографии 2022 година 

Годишните училишни фотографии, вклучувајќи класни групи и портретни фотографии ќе бидат 

направени во KCPS од Arthur Reed Photos во вторник на 15-ти и среда на 16-ти март 2022 година. 

Фотографиите на браќата или сестрите ќе се направат следната недела во среда на 23 март 2022 

година. 

Нема потреба да враќате никакви формулари или пари на училиште. 

Уникатните шифри за слики ќе им бидат издадени на сите студенти на/по денот на 

фотографирање, така што семејствата можат да се регистрираат онлајн за да ги гледаат сликите 

кога ќе станат достапни во веб-продавницата. 

Регистрацијата е едноставна, само следете ги 3-те едноставни чекори на персонализираниот 

флаер на вашето дете штом ќе го добиете и не заборавајте да ги додадете шифрите за сите ваши 

деца кои го посетуваат ова училиште. 

Дури и ако сте се регистрирале минатата година, важно е повторно да го направите оваа година 

користејќи го кодот за слика на вашето дете од 2022 година за да ги поврзете неговите слики за 

тековната година со вашите податоци за контакт. 

Кога сликите се подготвени за прегледување и во веб-продавницата, сите родители кои се 

регистрирале ќе бидат известени преку СМС и е-пошта. 

Откако ќе се регистрирате, почекајте известување дека сликите од 2022 година се онлајн за да 
ги видите пред да го купите. 

https://kororoitcreekps.vic.edu.au/parents/
https://kororoitcreekps.vic.edu.au/community/


Flyers with Unique Image Codes will be issued to all 

students on or after photo day 

• Order on any mobile device • Share the images with family & friends for FREE

SCHOOL PHOTOS 2022 - Important Registration Information 

School Photographs will be taken at 

Kororoit Creek Primary School 

Tuesday 15th & Wednesday 16th March, 2022 

There is no need to return any forms or 
payment to school before photo day 

When you receive the flyer 

with your child’s 2022 image code 

Follow these 3 simple steps - 

Go to order.arphotos.com.au and 
enter your child’s 2022 image code 

Tap on ‘Add another child’ to enter 
the image codes of any siblings 

Fill in your contact details & review 

before confirming your registration* 

*This information will only be used for distribution of personal image codes and ordering details.

That’s it! 
It’s important to register each year to link your child’s NEW images to your contact details 

When 2022 images are ready to view in our secure webshop you’ll be notified by email and SMS 

**BEFORE ORDERING for 2022, please wait to receive notification that new images are online** 

• Create a photo package with any layout + YOUR choice of images + Digital Downloads

Arthur Reed Photos Pty. Ltd. 
A.B.N 48 528 494 590 

(03) 5243 4390
customerservice@arphotos.com.au 

1 2 3 

Sibling Photos
Wednesday 23rd March, 2022 

http://order.arphotos.com.au/
mailto:customerservice@arphotos.com.au


УМ����С� Во �м���ос��, п��о � в���о�д���ен���� ја за���н��а�� ф��а�� н� ��ил����ув�ње н�
ни���т� ��ик���к� е����ца. Уче����те ���р��у��� ак����л, ак���н� �оја � м���ил� ���вејќи р����и� н�
ча����те �� ��ет���т. Дод��� е�с����ме���р�а, уч����ит� ���ру��� �а р����ки�� ��меѓу р����ч�и��
ти���� на ���, ка�� � �а с���н���ит�. Ти� �де���ф��у��� ка���т��и�т��� �ак� ��� се ���� бојат� �
те��� �ли ���т� и �� ��ко���т�ја с����е п����ња з� �� �аз����ра�� �� ка��� т�� �а б�ја п���п��и��л�
до����. Уче����те ќе п����л�а� д� ��р��е��в�а� ��р�ја �к���ри���т� �о��с��јќи б�ја � к���ин���јќи ја с�
д�у�� м��е��јал� �� �а д���јат ����т.
.

ФИ���К� Е����ЦИЈА Овој те���н �� �ре�� �� фи���к��о об����ва���, уч����ит� �� �то��
до ���т� о���л��и� ќе с� ���п�а��в�а� �� р���ич�� ��ле��к� ���та�� ��ко ��� с� ��лање ѓул�, ди��,
т�и�к��, с�о� в� ���оч��� и �к�� �� да����на. Уче����те �� �р��о �� ш���о �д���ен�� ќе в����ат ���г��о�к�
за ����т��и�т ���не���. Уче����те �� ��т�о � ��с�о ��д��е���, ис�� ��ка, ќе �м�а� ��л�� �ок�� ��
уч�њет� �� �ав��� и �р����ув��� �ов���н� и���р���и� �д ��с�и��т�, ни����т �а�т����к и �� ��ри���т
ИК� за �� �� по���р�� �во��� �ех����. Уче����те �� ��д�о�в����на�� ��ди�� � �р�о ��д��е��� ќе г�
ра���јат ����те ����в�и ��т���и в����ни �� �р��ње, с�о��ње, с�о��ње � с���ање � ќе н���а� к��� �а г�
ко���н��а�� в� �а�л���� с�е��р�ја к��� �то �� ��р�е�� с� ��еч��.
.

Ф�А�Ц���� Овој те���н ��в��ињат� ќе р����ат �� ��с�и�к� и ќе н���а�
ка�� �� се ���т���ва� �� ф���цу���. Ти� ќе н���а� к��� �а п����а�т, чи���� и
из����ра�� ��е п���р���и з����ви ���к� �е�н� � и���ње �л��и. Ова� ���ел� �� �ок����ав��
на „Bon����“ (Зд�а��) и „Au r���i�“ (з�о��м). Уче����те �� ��п�а��ја т�� ��ор���
ко���т�јќи м����т�и ��к�� и ��р�а ���т� о���к� �е�б�� �а �� г� �а��т. На к��јот ��
уч����ни�� ��н�а�, уч����ит� ќе к����а�т ���и-к�и�� з� �е��.
.

МУ���� За ни���т� п��а ед����а, по���т���ел���� с�у��н�� ќе се
ра��р����а�т за це��р����та ид�ја за „ид����те��� се из����ва п�е��
ку���р��а“ г�е��јќи ка�� му����та е на��� на ко����ка��ја на ид��,
чу��т�� и ид����те�. За да ја „по���в�� с�е��т�“, уч����ит� г�е���
п�и��р�� од ра���ч�� ку���р�� п�о�л���, ид����фи����јќи ш�о ви���� и ка��
ви���� не��� с�и�н� во ни���т� жи����. Пок��ј то�, уч����ит� во
по���т���ел���� го���� ра���в�а� му���к� ве���н� за пе�ње, д�и��ње пе��� и из����вање ри���
ко���т�јќи т����ни ���м� и ����ни.


