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POLSKI
Witaj w Southfields Academy i departamecie EMAG
Witaj w Southfields Academy i w Grupie Międzynarodowej.
Na początku pozwól, że wytłumaczę kilka rzeczy.
Grupa Miedzynarodowa jest dla uczniów, którzy przyjechali do
Wielkiej Brytanii i ich pierwszym jezykiem nie jest angielski.
Jeśli jesteś na roku 10,11 lub w Sixth Form, możesz dołączyć do
Grupy Międzynarodowej. Jeśli jesteś na roku 7, 8 lub 9, otrzymasz
dodatkową pomoc w nauce języka angielskiego.
.

Nasze wartości.
Wierzymy, że poprzez indywidualne zaangażowanie, dyscyplinę,
uczciwość i szacunek dla innych, inspirujemy każdego do nauki.

Ta broszura dotyczy Twojej nowej szkoły, Southfields Academy. Tutaj
w Southfields współpracujemy z Tobą i Twoimi rodzicami, aby pomóc Ci
wykorzystać Twój pełen potencjał. Pamiętaj, aby ciężko pracować,
szanować nauczycieli oraz innych uczniów i przestrzegać zasad szkoły.

W pierwszym dniu szkoły
Dołączyłeś do Akademii, ale co powinieneś zrobić dalej?
W pierwszym dniu musisz nosić szkolny mundurek, jeśli jesteś na
roku 7, 8, 9, 10 lub 11.
Jeśli jesteś w sixth form, musisz nosić eleganckie ubranie.

W pierwszym dniu szkoły
Musisz przyjść do głównego wejścia szkoły na Burr Road o 9.30
i poprosić o zespół EMA. Pierwszego dnia odbędziecie wycieczkę po
szkole, spotkacie się z nauczycielami. Otrzymasz również dzienniczek
szkoły.

Każdego dnia musisz pisać pracę domową w dzienniku. Dziennik
zawiera również wiele ważnych informacji o szkole.

Nauczyciel zapozna was ze studentami, którzy mogą Ci pomóc. To
świetny sposób, aby poznać nowych kolegów! Poznasz ludzi
z całego świata!

Przybory szkolne
Co musisz przynieść do szkoły w pierwszym dniu?
Musisz przynieść 3 czarne długopisy, linijkę , zielony długopis, ołówek,
temperówkę i gumkę do ścierania. Potrzebny jest również zestaw
geometryczny (kalkulator, linijka, kątomierz i cyrkiel).
Musisz wyposażyć się w słownik języka angielskiego lub słownik
dwujęzyczny.
Wszystkie inne potrzebne książki są dostarczane przez szkołę. Możesz
zostać poproszony o zakup książki do czytania i gramatyki.

Co możesz wybrać?
Rok 7 i Rok 8.
Roczniki 7 i 8 są znane w Wielkiej Brytanii jako Key Stage 3. Uczniowie
studiują różne tematy. Uczniowie uczą się podstawowych przedmiotów
Nauki Przyrodnicze (Chemia, Biologia, Fizyka), Matematyka i Język
Angielski 4/5 godzin w tygodniu. Uczą się także historii, geografii,
informatyki, sztuki i projektowania, muzyki, aktorstwa, religii (R.E.), języka
hiszpańskiego, wychowania fizycznego (P.E.) oraz wychowania
społecznego i zdrowotnego. (P.S.H.E.)
Uczniowie, którzy mówią po angielsku jako ich język dodatkowy,
uczęszczają na język angielski wraz z uczniami idącymi angielskim
programem nauczania. Niektórzy uczniowie mogą również uzyskać
dodatkowe lekcje języka angielskiego zamiast hiszpańskiego.
Rok 9, Rok 10 i Rok 11.
Na początku roku 9 uczniowie wchodzą na Key Stage 4. Na roku 9
rozpoczniesz kursy GCSE. Egzaminy GCSE są ważnymi egzaminami
zdawanymi pod koniec roku 11. Na roku 9 niektóre przedmioty są
obowiązkowe, a niektóre przedmioty można wybrać.
Wszyscy studenci uczą się języka angielskiego, matematyki i nauk
przyrodniczych, religi, P.E. i P.S.H.E.
Następnie uczniowie mogą wybrać różne tematy z czterech bloków
przedmiotowych. Dostępne opcje: historia, geografia, gastronomia,
informatyka, sztuka, socjologia, projektowanie, nauka szycia, język
hiszpański, budownictwo, biznes oraz zdrowie i opieka społeczna.
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Jeśli dołączysz do szkoły na roku 10, 11 lub 12, przystąpisz do Grupy
Międzynarodowej. Przedmioty, których się uczysz, zależą od poziomu
Twojego angielskiego. Krótko po przyjeździe przystąpisz do krótkiego
testu z języka angielskiego i matematyki.
Grupa Międzynarodowa podzielona jest na 6 grup, a grupa, do której się
przyłączasz zależy od poziomu języka angielskiego i matematyki
Wszyscy uczniowie w Grupie Międzynarodowej obowiązkowo
uczęszczają na zajęcia z matematyki i języka angielskiego. Będziesz
mieć również możliwość wyboru innych przedmiotów dodatkowych. Inne
przedmioty nauczane w Grupie Międzynarodowej to nauki przyrodnicze
(biolgia, chemia, fizyka), historia, geografia, turystyka, muzyka, P.E.,
aktorstwo, biznes i ASDAN.
O której godzinie rozpoczynają i kończą się zajęcia?
Dzień szkolny rozpoczyna się od rejestracji i czasu na indywidualne
konsultacje z nauczycielem o godzinie 8.20 i kończy się o godzinie 15.45.
Jeśli masz zajęcia, musisz być w szkole przed 8:15.
Każdego dnia obywa się sześć lekcji.
Jeśli jesteś na roku 7 do 11, nie możesz wyjść poza teren szkoły. Jeśli
jesteś w Sixth Form możesz podczas przerw wyjść poza teren szkoły.
08.20 Zamknięcie głównej wejścia dla uczniów!
08.20 08.30 Czas Opiekuna grupy
08.33 09.33 Lekcja 1
09.35 10.35 Lekcja 2
10.35 11.10 Przerwa 1
11.10 12.10 Lekcja 3
12.12 13.10 Lekcja 4
13.10 13.35 Przerwa 2
13.37 13.47 Popołudniowe sprawdzanie obecności
13.49 14.45 Lekcja 5
14.47 15.45 Lekcja 6

14.47 Rozpoczęcie okresu Punctuality Plus – tylko gdy spóźniłeś się tego
dnia na zajęcia.
Uczniowie spóźnieni do szkoły danego dnia zostają po lekcjach na
zajęcia dodatkowe!
Czas Nauczyciela i wywiadówka
Będziesz musiał uczestniczyć dwa razy dziennie w sprawdzaniu
obecności. Twój nauczyciel pomoże Ci się przystosować w szkole
i sprawdzi, czy dobrze sobie radzisz. Jeśli martwisz się o coś, powinieneś
porozmawiać z wychowawcą. Raz na semestr odbywa się spotkanie
rodziców z nauczycielem podczas dnia IEAP. Podczas tego spotkania
omówisz swoje postępy.
Jeśli jesteś na roku 7, 8 lub 9, raz w tygodniu przed lub po szkole będą
odbywać się dodatkowe zajęcia, w których musisz uczestniczyć. Raz
w tygodniu odbywa się również spotkanie wszystkich międzynarodowych
grup.
Wyżywienie?
Możesz wybrać czy kupić jedzenie w szkole lub przynieść swoje.
Jedzenie jest dostępne w stołówce podczas przerw. Możesz również
kupić śniadanie przed szkołą.
Wszystkie potrawy są przygotowane zgodnie z zasadami halal. Możesz
kupić wiele różnych zdrowych potraw w stołówce, od kanapek po gorące
posiłki!
Co mogę kupić do jedzenia?
Otrzymasz własne konto na opłaty za stołówkę. Możesz wpłacić
pieniądze na swoje konto w maszynach w stołówce podczas przerw.
W szkole działa biometryczny system skanerów, a uczniowie używają
odcisków palców, aby uzyskać dostęp do swojego konta.

Czy mogę korzystać z komputera w szkole?
Tak! Możesz używać komputerów do
odrabiania
pracy i dodatkowej nauki.
Otrzymasz osobiste konto z nazwą
użytkownika i hasłem. Pamiętaj, aby
zachować to w tajemnicy! Bądź ostrożny
podczas korzystania z Internetu! Używaj
tylko do nauki!

Jak inaczej mogę poprawić mój angielski?
Powinieneś codziennie oglądać wiadomości w języku angielskim.
Powinieneś codziennie czytać angielską gazetę i być na bieżąco z najnowszymi sprawami.

Powinieneś codziennie czytać książkę. Możesz wypożyczać książki
z biblioteki szkolnej. Biblioteka posiada wiele ciekawych książek do
czytania. Poproś bibliotekarza, aby pokazał Ci gdzie. Istnieje również
wiele bibliotek lokalnych, do których można dołączyć.
Użyteczne witryny mające na celu poprawę znajomości języka
angielskiego to:
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/
http://www.duolingo.com

Ważne rzeczy które powinieneś wiedzieć
1. Musisz codziennie chodzić do szkoły. Tylko w przypadku choroby
można opuścić zajęcia. Twój rodzic lub opiekun musi poinformować
szkołę.
2. Musisz uczęszczać we wszystkich lekcjach i być na czas.
3. Musisz wyłączyć telefon komórkowy i umieścić go w plecaku.
4. Musisz zdjąć kurtkę kiedy przychodzisz na lekcje.
5. Nie możesz jeść ani żuć gumy kiedy jesteś w klasie
6. Ucz się po angielsku i mów po angielsku. Powinieneś jednak
używać swojego pierwszego języka, aby dobrze zrozumieć dany
temat w trakcie tłumaczenia go innemu uczniowi lub aby upewnić
się o co zapytać nauczyciela
7. Musisz ciężko pracować w czasie lekcji i wykonywać całą swoją
pracę domową na czas.
8. Nie bój się zapytać! Nauczyciele są tutaj, aby Ci pomóc.
9. Traktuj wszystkich z szacunkiem!
W jaki sposób moi rodzice/opiekunowie mogą mi
pomóc?
Twoi rodzice mogą Ci pomóc, upewniając się, że zawsze
jesteś w szkole.
Powinien również sprawdzić, czy masz odpowiednie wyposażenie
i nosisz prawidłowy mundurek.
Ich zadaniem jest sprawdzać czy zawsze masz odrobione zadanie
domowe!
Uczestnictwo w wieczorach rodziców również jest obowiązkowe.

Egzaminy z języków obcych
Jeśli możesz czytać i mówić dowolnym z następujących języków, możesz
je włączyć do zakresu GCSE:
Arabski, francuski, niemiecki, grecki,
włoski, japoński, mandaryński, perski,
polski, portugalski, rosyjski,
turecki, urdu

Zajęcia po szkole
Dołączenie do klubu szkolnego to świetny sposób na poznawanie
nowych przyjaciół i przyjemne spędzenie czasu! Istnieje wiele klubów
szkolnych, do których można dołączyć!

Lubisz sport?
Lubisz teatr?
Czy może lubisz muzykę?
Upewnij się, że dołączysz do klubu po szkole!
Wszystkie te kluby zaczynają się o 14:50
i są całkowicie bezpłatne!
Basen

Siłownia

Zajęcia z aktorstwa

Czy mam zadanie domowe?
Będziesz musiał odrabiać pracę domową każdego dnia.
Powinieneś pisać pracę domową w dzienniczku szkolnym i wypełnić ją na czas.
Musisz uczestniczyć w klubie pracy domowej raz w tygodniu.

Klub pracy domowej to zajęcia pozalekcyjne mające na celu poprawę poziomu
znajomości języka angielskiego w trakcie wykonywania pewnych zadań
domowych. Nauczyciele chętnie pomogą Ci w innych zadaniach domowych,
które możesz otrzymać.
Są one obowiązkowe i musisz w nich uczestniczyć.

W celu uzyskania dalszych informacji
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem
telefonu: 020 8875 2600 lub e-mail:

info@southfields.wandsworth.sch.uk

WITAMY W SOUTHFIELDS ACADEMY!!

