Köszöntünk az Oxford Grove Általános Iskolában
Ez a csomag a következőket tartalmazza:
A szülőknek szóló fontos információk
Itt található az összes információ, amely a gyermeke iskolakezdéséhez szükséges.
Vészhelyzeti Kapcsolattartási Nyomtatvány
Ezen megadásra kerül a saját, és a családtagok telefonszáma, így vészhelyzet, vagy
iskolai probléma esetén kapcsolatba léphetünk Önökkel. Ugyanitt megtalálható a
gyermeke etnikai hovatartozása, és minden kiegészítő információ, amire szükségünk
lehet.
Rövid Kirándulásokat Engedélyező Nyomtatvány
Ezzel engedélyezheti, hogy a gyermek elhagyja az iskola területét és az osztályával,
valamint tanáraival közös helyi, rövid kirándulást/sétát tegyen. Bármilyen más
kiránduláshoz egy további levélre van szükség.
Otthon - Iskola Megállapodási Nyomtatvány
Ez a nyomtatvány jelzi, hogy egyetért az iskola működésével, követi az iskolai
szabályokat, és hogy segítséget nyújt a gyermekének, ha az iskolán kívül bármire
szüksége van.
E-Biztonság Megállapodási Nyomtatvány
Ez jelzi, hogy Ön, és a gyermeke egyetért az internetre vonatkozó iskolai szabályokkal, és
hogy biztonságosan használja az internetet az iskolában, vagy azon kívül.
Tanítási Szünetek Listája
Ismerteti Önnel a tanítási szünetek időpontjait, és azok hosszát.
Egyenruha Árlista
Tájékoztatja az iskolai egyenruhával kapcsolatos tudnivalókról.
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A SZÜLŐKNEK SZÓLÓ FONTOS INFORMÁCIÓK
Tanítási idő, beleértve a késést is
Az iskola kapuja 08:40-kor nyit. A gyerekeknek 08:50-re kell az iskolában
lenniük. Ha a gyerekek ezen időpont után érkeznek az iskolába, akkor az
késésnek számít. Ha a gyermeke valamilyen oknál fogva késni fog, akkor kérjük,
lépjen velünk kapcsolatba a következő számon: 01204 333380.
A bölcsőde 11:40-kor zár. Kérjük, hogy időben jöjjön a gyerekekért.
Az ebédidő 11:45 és 13:00 között van.
Az iskola 15:00 órakor zár. Kérjük, hogy időben jöjjön a gyerekekért.
Hiányzás jelentése
Ha a gyermeke hiányzik az iskolából, akkor kérjük, hogy a hiányzás időtartama
alatt, minden nap hívja fel az iskolát (01204 333380), és tudassa velünk a
hiányzás okát.
Otthoni balesetek jelentése
Ha a gyermekét iskolán kívül éri baleset, akkor kérjük, értesítse az irodánkat,
ahol egy Baleseti Nyomtatványt kell majd kitöltenie.
Szakkörök
Az Oxford Grove különböző iskola utáni szakköröket kínál a gyermekek számára,
amely általában a normál tanítási idő fele alatt zajlik le. A gyermeke meghívó
levelet fog kapni, hogy csatlakozzon a szakkörhöz. Ha a gyermeke szeretne
valamelyik szakkörhöz csatlakozni, akkor a lehető leggyorsabban alá kell írni az
arra vonatkozó nyomtatványt és visszaküldeni az iskola Irodájába, mivel a helyek
száma korlátozott. Írásban tájékoztatjuk majd, ha a gyermekét beosztották a
szakkörbe. Az iskola utáni szakkörök 16:00 órakor fejeződnek be; kérjük, hogy
időben jöjjön a gyerekekért.
Iskolai egyenruha
A gyermekének az iskolában az iskolai egyenruhában kell megjelennie, amely
egy ingből, az iskola címerével ellátott felsőből, és fekete iskolai
nadrágból/szoknyából áll. Praktikus, alkalmi cipőt kell viselni; sportcipő viselése
nem megengedett. Az egyenruha beszerzésével kapcsolatos információkat
mellékeltük. A kiemelt beszállítóinktól a sport felszerelések is elérhetőek.
Házi feladat
A gyermekétől elvárjuk, hogy minden héten Matematikából és Angolból házi
feladatot készítsen. A szülőktől elvárjuk, hogy megjegyzéseket tegyen a házi
feladatos füzetekbe, és hogy írják is alá azokat. A gyerekeknek hetente ötször
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kell olvasniuk az olvasókönyvet, a szülőknek pedig megjegyzéssel és aláírással
kell ellátniuk az olvasónaplót.
A szülőkkel való kapcsolattartás: levelek, szövegek és hírlevelek
A fontos információkról, és közelgő eseményekről a gyermekével levelet küldünk
haza időről időre. Kérjük, minden nap kérdezze meg gyermekét, hogy vitt-e haza
bármilyen levelet is; az iskolai hátizsákot is ellenőrizheti. A fontos információkat,
és emlékeztetőket sms-ben küldjük. Minden félévben iskolai hírlevelet készítünk,
mely a gyermeke sikereit is részletezi, valamint fontos információkat továbbít az
iskoláról.
Az iskola weboldala www.oxford-grove.bolton.sch.uk
Az iskola weboldala mind a szülők, mind pedig a tanulók számára fontos, és
értékes információ forrás, mely tartalmazza az online oktatási anyagokat,
amelyhez a gyermeke otthonról hozzá tud férni. A gyerekek a házi feladat
elkészítéséhez néha ezeket használják. Arra is bátorítjuk a gyerekeket, és
szülőket, hogy vegyenek részt az osztály blogjának szerkesztésében.
Személyes holmik: mobiltelefonok, ékszerek, játékok
A tanulóknak nem kellene mobiltelefont hozniuk az iskolába.
A tanulók semmilyen ékszert sem viselhetnek az iskolában, kivéve a bedugós
fülbevalót. A gyerekeket megkérjük, hogy minden kiegészítőt vegyenek le,
amelyeket a tanítási nap végén az Irodából kaphatnak vissza.
A tanulóknak nem szükséges a saját játékaikat az iskolába hozni.
Főétkezések, tízórai és uzsonna
Az iskola egészséges, és kiegyensúlyozott iskolai étkezést kínál az összes
tanulónak. Nem biztosítunk Halal ételeket, de lehet vegetáriánus menüt
választani. Az étkezések költsége naponta £1.25. Kérjük, hogy a teljes hetet
fizesse ki Hétfő reggelente az Irodában. A tanulók hozhatnak saját, csomagolt
ebédet, amely viszont nem tartalmazhat szénsavas üdítőket, édességet/vagy
csokoládét. Kérjük, hogy előre tudassa az irodával, amennyiben a gyermeke
étkeztetésével kapcsolatosan változások merülnek fel.
Az Előkészítőbe járó gyerekek és az 1 & 2 évesek számára biztosítunk uzsonnát
és tízórait, így a gyermekeknek nem kell otthonról hozniuk ezeket. Az Előkészítő
osztály tanulói minden nap gyümölcsöt/zöldséget, és egy doboz tejet kapnak;az
1 & 2 évesek minden nap gyümölcsöt/zöldséget kapnak.
A 3 - 6 éves gyerekek hozhatnak otthonról egészséges tízórait, vagy mi
biztosítunk egy szelet pirítóst, és egy egészséges italt a reggeli szünetben,
melynek költsége £2.70 hetente. Kérjük, hogy a következő hetet fizesse ki
Péntek reggelente az irodában.
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Reggeli klub
Az iskola Reggeli Klubot kínál az összes tanulónak, amely 08:00-kor nyit, és
egészséges, tápláló reggelit biztosít a gyerekeknek, valamint stimuláló
tevékenységeket, miközben lehetővé teszi a szülőknek, hogy a gyerekeket a
szokásosnál korábban hozzák az iskolába. A Reggeli Klub költsége csak £1
naponta. Kérjük, keresse fel az Irodát, ha érdekli ez a lehetőség.
Látogatások
Az iskola egész évben lehetőségeket kínál a gyerekeknek, hogy tanulmányi
kirándulásokon vegyenek részt. A kirándulások részleteiről levelet küldünk
Önnek, és írásban kérjük az engedélyét, hogy a gyermeke részt vehessen,
valamint részletezzük, ha bármilyen hozzájárulásra is szükség lesz. Kérjük vegye
figyelembe, hogy a gyermeke nem fog tudni részt venni egy ilyen kiránduláson,
ha Ön az aláírt engedélyt nem küldi vissza hozzánk.
Gyógyszer
Ha a gyermekének felírt gyógyszert kell szednie az iskolában, akkor kérjük, hogy
a Gyógyszer Jóváhagyási Nyomtatványt töltse ki az Irodában. Kérjük vegye
figyelembe, hogy csak orvos által felírt gyógyszereket adhat be az iskolai
személyzet, akik egyben szakképzett elsősegélynyújtók is. A szülőknek be kell
jönniük az iskolába, ha nem orvos által felírt gyógyszert akarnak beadni a
gyermeküknek.
Palack, és iskolatáskák
A gyerekeket arra bátorítjuk, hogy az iskolába hozzanak magukkal palackot, és
hogy fogyasszanak rendszeresen vizet. Kérjük biztosítsa, hogy a gyermeke
palackján egyértelműen látható legyen a neve. Az iskola nevével, és címerével
ellátott palackok az Irodában kaphatóak, darabonként £1.50-ért.
Az iskola nevével, és címerével ellátott könyves táskák is kaphatóak az Irodában,
darabonként £4.00-ért.
A tanítási időszak alatti hiányzás
Az állami szabályozások szerint, a tanítási időszak alatt nem engedélyezett a
családi nyaralások miatti iskolából való hiányzás. A hiányzást csak különleges,
vagy kivételes esetekben engedélyezzük. További információkért keresse fel az
Irodát, és töltse ki a szükséges nyomtatványt.
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Iskola igazgató: Mrs. N. Harvey
Igazgató helyettes: Miss M. Day.
Az iskola telefonszáma - 01204 333380
Fax száma - 01204 333381
Bölcsöde telefonszáma - 01204 333387
Weboldal- www.oxford-grove.bolton.sch.uk

OXFORD GROVE ÁLTALÁNOS ISKOLA
Shepherd Cross Street
Bolton
BL1 3EJ

BOLTON METROPOLITAN BOROUGH

Szülői engedély az iskolán kívüli rövid kirándulások engedélyezéséhez
2015 - 2016. tanév

Tisztelt Szülők/Gondviselők,
A jelenleg érvényben lévő iskolai kirándulásokra és látogatásokra vonatkozó kormányzati irányelv kapcsán
írok Önöknek.
A módosított szabályozások elvárják, hogy a szülők/gondviselők írásbeli hozzájárulásukat adják minden
egyes alkalommal ahhoz, ha a gyermekük felügyelet mellett, bármilyen okból is elhagyja az iskola területét.
Ez vonatkozik a környékbeli sétákra, tanulmányi kirándulásokra, sportrendezvényekre, próbákra, stb.
Ezen feladat kezeléséhez a szülő belegyezését kérjük, amely lehetővé teszi a tanév még hátralevő részében a
tanulók számára az iskola elhagyását a helyi, az iskola által szervezett tevékenységek alkalmával. Nagyon
hálás lennék, ha kitöltené a mellékelt nyomtatványt, megerősítésként, hogy a beleegyezését adja ezekhez az
iskolai tevékenységekhez. Tisztában kell lennie vele, hogy ezen hozzájárulás nélkül a gyermeke nem
hagyhatja el az iskola területét, még nagyon rövid időre sem, így nem fog tudni részt venni az iskolán kívüli
rendezvényeken.
Természetesen minden gyermekét érintő tevékenységgel kapcsolatban előzetesen értesíteni fogjuk, különösen
akkor, ha ezek a tanítási időn kívül zajlanak, de ezekhez már nem kell minden alkalommal kitöltenie egy
nyomtatványt.
Bármilyen olyan esemény, amely szükségessé teszi, hogy a tanulók több mint fél napra elhagyják az
iskolát, vagy a tanítási időn kívül zajlanak, azokkal kapcsolatosan külön levelet fogunk küldeni, hogy a
beleegyezését adja.
Kérjük szóljon gyermekének, hogy minél hamarabb juttassa vissza hozzánk ezt a nyomtatványt.
Tisztelettel

Miss N. Harvey
Iskola igazgató
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OXFORD GROVE ÁLTALÁNOS ISKOLA
OTHON - ISKOLA MEGÁLLAPODÁS, 2015-16
2015.szeptember
Kérjük, hogy ezt a nyomtatványt gyermekével közösen olvassa el és írja alá, majd juttassa vissza hozzánk. Ez
a nyomtatvány tartalmazza a 'Magatartási Kódex'-et, valamint meghatározza az iskola felelősségét a
tanulókkal szemben, a szülők felelősségeit, továbbá az iskola elvárásait a tanulóktól.
A cél a partnerkapcsolat erősítése az otthon és az iskola között, valamint egyértelműsíti a feladatköröket és
az elvárásokat.
Az iskola mindent megtesz, hogy:
1. Biztosítsa, és védje gyermeke testi épségét, amikor a mi gondjainkra bízta.
2. Biztosítsa, hogy a gyermeke megkapja a széleskörű, és kiegyensúlyozott tanulási lehetőségeket.
3. Biztosítsa, hogy a gyermeke a legjobbat hozza ki magából.
4. Megfeleljen a magas színvonalnak és elvárásoknak, amit képvisel.
5. Jó magaviselet esetén jutalmazza a gyerekeket, rossz magaviselet esetén pedig egyértelmű,
következetes büntetést szabjon ki.
6. Hetente házi feladatot osszon ki a gyerekeknek, amelyek teljesíthetőek, reálisak, és az iskolai
munkához kapcsolódnak.
7. Lehetőséget biztosítson a tanórán kívüli tevékenységekre.
8. Az osztályfőnök írásbeli tájékoztatást adjon a gyermeke fejlődéséről évente legalább egyszer,
valamint, hogy lehetőséget biztosítson gyermeke fejlődését megvitatni az osztályfőnökkel évente
legalább kétszer.
9. A szülői aggodalmakat megfelelően kezeljük, és tájékoztatást adjunk azok megoldását illetően.
10. A szülőket a hírleveleken és a levelezéseken keresztül megfelelően tájékoztassa az iskolai életről, és
a különleges eseményekről.
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A szülők/gondviselők mindent megtesznek, hogy:
1.

Támogassák az iskola által kitűzött célok elérését.

2. Biztosítják azt, hogy a gyermekük rendszeresen, és időben megjelenik az iskolában.
3. Biztosítják, hogy a gyermekük viseli az iskolai egyenruhát, és követi az iskola öltözködési szabályzatát.
4. Bátorítják gyermeküket az iskolai Magatartási Kódex követésére.
5. Támogatják az iskola magaviseletre vonatkozó irányelvét, és teljes körűen együttműködnek a
magaviseleti problémák kezelésében, ha az szükségessé válik (pl. célkitűzések, véleményezések, stb.)
6. Részt vesznek a szülői megbeszéléseken, értékeléseken, értekezleteken, vagy a gyermekükkel
kapcsolatos eseményeken.
7. Biztosítják, hogy a gyermekük elvégzi a házi feladatot, és hogy időben be is hozza azt az iskolába.
8. Rendszeresen együtt olvasnak a gyermekeikkel.
9. Tájékoztatják az iskolát a körülmények megváltozásáról (pl. cím, telefonszám, vészhelyzet eseti
elérhetőség, stb.)
10. Tájékoztatják az iskolát minden olyan problémáról, amely a gyermekük tanulmányaira, vagy
viselkedésére hatással lehet.

A gyerekek mindent megtesznek, hogy:
1. Kövessék az iskola Magatartási Kódexét.
2. Kövessék a tanítási útmutatásokat.
3. Udvariasan és jól nevelten viselkedjenek.
4. Ha bármilyen problémájuk adódik, akkor tudassák azt az egyik felnőttel.
5. Rendszeresen olvassanak otthon, elvégezzék és behozzák a házi feladatukat.
6. Előkészüljenek a tanuláshoz (időben történő megérkezés, a megfelelő felszereléssel együtt, pl. PE
készlet, stb.)
7. Aktívan közreműködjenek a leckéknél, valamint a nekik szánt mondanivalót türelemesen
végighallgassák.
8. Elvégzik a feladatot, és keményen dolgoznak.
9. Nem zavarnak másokat.
10. ‘Beismerik’, ha valami rosszat cselekedtek.
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A Magatartási Kódex az Otthon - Iskola megállapodás részét képezi. A Kódex megtalálható az iskolában,
valamint egyszerűsített szöveggel van írva, hogy a kisebb gyerekek is megérthessék.

A Magatartási Kódexünk
Vigyázz Magadra
Mindig



Szólj valakinek, ha valami nem tetszik, vagy ha valaki piszkál

Soha



Ne csinálj semmi butaságot, vagy veszélyes dolgot



Ne maradj az iskolában a szünetek alatt, és ne hagyd el engedély nélkül az
iskola területét



Ne beszélj idegenekkel az iskolában, hacsak nem viselnek iskolai kitűzőt

Vigyázz Másokra
Mindig



Legyél barátságos a látogatókkal, az újonnan érkezettekkel, és a többi gyerekkel

Soha



Ne tegyél semmi olyat, amivel másokat bánthatsz (például megütés/csúfolás)



Ne vondd el mások figyelmét a tanulásról



Ne legyél pimasz, vagy goromba a felnőttekkel szemben

Vigyázz az iskoládra
Mindig



Legyél büszke az iskoládra

Soha



Ne lopj, vagy tegyél kárt szándékosan az iskolai berendezésben



Ne szemetelj, valamint ne rongáld meg az iskola épületét



Ne kelts rossz hírnevet az iskolának

Reméljük, hogy alaposan elolvasta ezt a dokumentumot, és ha egyetért a benne foglaltakkal akkor kérjük,
hogy töltse ki a mellékelt nyomtatványt - mellyel a gyermeke számára 'jó' fejlődési lehetőséget, és 'jó'
haladást biztosít a kezdéstől, egészen az év végéig.
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SZÜLŐI BELEEGYEZŐ NYILATKOZAT

Tanuló neve:

Osztály:

Szülői engedély az iskolán kívüli, helyi rövid kirándulások
engedélyezéséhez
Engedélyezem, hogy a gyermekem iskolai felügyelet mellett elhagyja az iskolát, azért hogy a tanév során részt vegyen
az iskolai rendezvényeken, és tevékenységeken. Amennyiben úgy döntök, hogy ezt az engedélyt visszavonom, akkor
tájékoztatni fogom az iskolát.
Aláírás (szülő/gondozó):
Dátum:

Otthon-Iskola megállapodás
Szülők: Egyetértek az Oxford Grove Otthon - Iskola megállapodásával, melyet megfelelőnek és ésszerűnek tartok.
Mindent elkövetek azért, hogy a gyermekem ezt a megállapodást megértse.
Aláírás (szülő/gondozó):
Dátum:
Amennyiben úgy érzi, hogy a gyermeke elég érett a Megállapodás aláírásához, akkor kérje meg, hogy írja alá ő is.
Gyermek: Megpróbálom betartani az Oxford Grove Otthon-Iskola Megállapodást
Aláírás (tanuló):
Dátum:
Tanár / Iskola igazgató: Minden erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy a Megállapodás ránk vonatkozó
részét betartsuk.
Aláírás (Tanár/Iskola Igazgató):
Dátum:

E-Biztonsági szabályok
Tanulói megállapodás:
 Az iskola e-Biztonsági szabályait elolvastam, és megértettem
 Minden alkalommal felelősségteljesen fogom a számítógépet, a hálózatot, az Internet hozzáférést, és az
összes többi eszközt használni
 Tudomásul veszem, hogy a hálózat, és Internet hozzáférés ellenőrzésre kerül
Aláírás (tanuló):
Dátum:
Szülői hozzájárulás a Munkák és a Fényképek interneten történő közzétételére
Beleegyezem abba, hogy a fiam/lányom munkái az interneten közzétételre kerüljenek. Azzal is egyetértek, hogy az
iskolai rendezvények kapcsán készült, a lányomról/fiamról készült képek és videók az iskola szabályzatai szerint a
tanuló neve nélkül kerülnek publikálára.
Szülői hozzájárulás az Internethez való hozzáféréséhez
Elolvastam, és megértettem az iskola e-Biztonságra vonatkozó szabályait, és engedélyezem, hogy a fiam/lányom
használja az Internetet. Megértem továbbá, hogy az iskola megteszi a szükséges óvintézkedéseket annak biztosítása
érdekében, hogy a tanulók ne férjenek hozzá olyan tartalomhoz, amelyre nem jogosultak, de ugyanakkor megértem
azt is, hogy ennek betartása nehéz feladat.
Megértem, hogy az iskola nem tud felelősséget vállalni az Interneten keresztül megnyitott tartalmakért. Egyetértek
azzal, hogy az iskola nem felelős semminemű olyan kárért, amely az Internet hozzáférési lehetőségből ered.

Hungarian

Megértem, hogy az iskola esetlegesen használhat ellenőrző szoftvert, amely lehetővé teszi a nem megfelelő tartalmak
tárolásának megakadályozását, vagy iskolai eszközökön való használatát.
Aláírás (szülő/gondozó):
Dátum:
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