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St Margaret’s Academy Snippets
Dyrektora Wiadomość

To był szczególnie pracowity czas w szkole z wileloma wydarzeniami i
wycieczkami odbywające się przez ostasnie dwa tygodnie. Wywiadówki uczńów S1
odbyła się w zeszły czwartek i byłem szczególnie zadowolony z ilości rodziców którzy się pojawili.
Jeśli macie jakieś uwagi, które chcieliście przekazać dalej, proszę
skontaktujcie się z biurem szkoły. Ponadto, jeśli nie udało wam się porozmawiać z jednym z
nauczycieli twojego syna lub córki proszę skontaktuj się z jednym z naszych Head of House, Pani
Brennan lub Pani Pettigrew.
Mieliśmy wielu gości w szkole w tym tygodniu, w tym 2 grupy nauczycieli i inspektorów z Francji i
Niemiec którzy są obecnie na wizycie studyjnej w Szkocji. Spędzili dużo czasu rozmawiając z naszymi
uczniami i byli pod wrażeniem ich wielkiego zaangażowania w radzie uczniowskiej wraz z poza
szkolnimi zajęciami.
Jak się zbliżamy się do październikowych wakacji chciałbym skorzystać z tej okazji by podziękować
wam za nieustanne wsparcie szkoły. W nadchodzących miesiącach będę was zapraszać na wielie
wydarzeń i forum, jeden z czego będzie skupiony wokół rodziców zaangażowanie i rodzicia związki
partnerskie. Proszę sprawdzać szkolną storne żeby być wsiadomym o przyszłych aktualizaciach. Życzę
wam i waszej rodzinie przyjemniej przerwy i czekamy aż przywitamy wszystkich z powrotem we
Wtorek 23 Października.

S6 Kapitanowie
Pierwsze pare miesięcy jako kapitanie były ekscytujące i pracowite
dla nas. Pomogliśmy zorganizować Sportathon,
MacMillan Coffee Morning, eskortowalismy międzynarodowo
odwiedzających wokół budynku szkoły i asystowaliśmy przy
zebraniach z modszymi ucznami, w tym zapewnienieliśmy wsparcie
w testach CAT. Ponadto, podczas
konferencji prowadzona przez Pana Benneta, udało nam się
zabezpieczyć pokój wspólny dla S6, który zapewni
miejsce, w którym możemy odpocząć od pracochłonnego dnia akademickiego. Następny termin
będzie równie pracowity, jak się przygotowujemy dla nasze UCAS aplikacje i applikacji do koledżu.
Będziemy także reprezentować szkołę dla upamiętnienia stulecia końca pierwszej wojny światowej.
Również,będziemy reprezentować studentów w rozwóju szkolnej strony internetowej. Dodatkowo
będziemy organizować S1 Fright Night (bilety w sprzedaży teraz!) i roczną wycieczke świąteczna S6
do Edynburgu. Do następnego czasu. Kapitanowie S6.

S1 Update
Szybki jak błysk! S1 są na końcu pierwszego terminu w Akademii St Margaret. Przy wsparciu ich S6
nadzorców i nauczycielów, S1 szybko osiedlili się w społeczności naszej szkoły. Uczniowie są teraz
przyzwyczajeni do swoich rozkładów lekcji i potrafią skutecznie odnaleźć się w budynku bez

zagubienia się! Mnustwo uczniów angażuje sie w wieleu zajeciach pozalekcyjnych. Podkreślenie tego
terminu był pierwszą grą piłkarską S1przeciwko Jamesowi Young High School, który wygrywaliśmy
imponująco 7: 0, coroczne zawody cross country i wysysujca energii nocny sportathon! Jako grupa
roczna byliście zajęci tym semestrze przygotowując się do kompetycji poetyckiej prowadzonego
przez angielski dept. Twoji S6 nadzorcy oczekują was wszystkich w waszym kostiumie na Halloween
na S1 Fright Night!

Subject Spotlight

Na Wydziale Przedmiotów Socjalnych oferujemy więcej kursów niż możesz sobie
wyobrazić - Biznes, Geografia, Historia i
Współczesne Studia; a także, Administracja i IT, Filozofia, Polityka, Psychologia i
Socjologia!
W tym roku byliśmy zachwyceni liczbą studentów, którzy osiągnęli sukces na naszym
wydziale. Te wyniki są jedynie od
ciężkiej pracy i poświęcenia uczniów w naszych przedmiotach. Nasi uczniowie S4
osiągnęli doskonałe wyniki, z każdego przedmiotu! Na wyższym poziomie był także
sukces, z imponującymi wynikami 85% w Modern
Studia, 77% w Biznesie i 76% w Psychologii.
W tym roku staramy się utrzymać ten wysoki standard i nadal będziemy oferować takie
same wsparcie dla ucznów.
Przedmioty Socjalne oferują różność lekcji które mogą zainteresować uczniów , którzy
chcą rozejść do bardziej tradycyjnych studji. Juniorzy, patrząc na N5 i wyższe kwalifikacje,
mogą zapytać swoich nauczycieli które mamy w ofercie! Miss H.Nisbet (kierownik
wydziału przedmotów socialnych i języków)

Care for the family
Organizacja Care for the family robio różne konferencje przez całym UK żeby pomoc
rodzicom rozumiec wpływ cyfrowy ogulnie. Jeżeli jestes zainteresowany proszę wejść na
strone.

West Lothian Leisure October Holiday Programme
Październikowy program wakacyjny jest już dostępny w West Lothian Leisure i można do
niego dotrzeć na stronie https://www.westlothianleisure.com/media/2407/oct-hol-prog-2018booklet-21-08-18.pdf

Better off West Lothian - Universal Credit
Pełna usługa Universal Credit została wprowadzona w West Lothian w maju 2018 r. I oferuje
szeroki zakres wsparcia dostępny, aby pomóc ci w złożeniu applikacji. Więcej informacji
można znaleźć na stronie internetowej https://www.westlothian.gov.uk/universalcredit

