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   SANOWNI PAŃSTWO!

› wykwalifikowanych wykładowców i doświadczenie w branży

› regularne obserwacje zajęć, skupiające się na zapewnieniu wysokiej jakości nauczania

› przyjazny, przyjemny i dobrze zorganizowany program nauki

› możliwość zmiany kursu i wprowadzenia do kursu, w celu wdrożenia uczniów w życie szkoły, 
włączając „Kontrolę trafności wyboru”

› regularne wsparcie ze strony nauczycieli w celu zapewnienia postępów w nauce każdego ucznia;
› wyznaczony zespół ds. życia uczniów, który oferuje wsparcie, zajęcia i usługi

› porady i wskazówki na różnorodne tematy, od kariery po dobrostan

› wieczory dla rodziców, spotkania poświęcone postępom w nauce, dni otwarte i sesje dedykow-
ane informacji zwrotnej dotyczącej ucznia

› uczciwości i współpracy z pracownikami i innymi uczniami

› punktualnego przychodzenia na wszystkie zajęcia, praktyki i 
szkolenia

› odrabiania całej pracy domowej i zadań lekcyjnych w wy-
maganych terminach

› zachowania 100% frekwencji, włączając wszelkie dozwolone 
nieobecności

› zachowywania się w sposób dojrzały i właściwy wobec 
wszystkich pracowników i uczniów, także podczas praktyk 
zawodowych i w placówkach szkoleniowych

› powiadamiania szkoły, zakładu prowadzącego praktyki lub 
instytucji szkoleniowej o nieobecności w dniu rozpoczęcia 
nieobecności i dostarczenia odpowiedniej dokumentacji, jeśli 
to wymagane, np. karty wizyt lekarskich

› noszenia identyfikatora przez cały czas

› informowania o wszelkich dodatkowych potrzebach, które 
mogą mieć wpływ na naukę

› uczestniczenia we wszystkich egzaminach (jeśli dotyczy)

› nierezerwowania wakacji podczas semestru

W szkole Highlands College 6th Form mamy indywidualne podejście do uczniów. 

Zachęcamy ich do odnalezienia własnej drogi, brania odpowiedzialności za swoje kształcenie i 
podążania naprzód, aby budować pomyślną i szczęśliwą przyszłość. 

Mamy nadzieję, że w niniejszym podręczniku znajdą Państwo wszelkie potrzebne informacje, żeby 
pomóc Państwa nastoletniemu dziecku osiągnąć sukces, jak również informacje na temat życia 
szkoły, udogodnień i wsparcia dostępnego dla uczniów i dla Państwa.

ZAPEWNIAMY...

OD UCZNIÓW OCZEKUJEMY...



FREKWENCJA I 
PUNKTUALNOŚĆ 
Od uczniów oczekuje się punktualnego przychodzenia na wszystkie 
zajęcia w szkole i logowania się na wszystkie lekcje online. Wykładowcy 
będą monitorować frekwencję i punktualność i skontaktują się z Państ-
wem w przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieusprawiedliwionych 
nieobecności lub słabej frekwencji. 

Aby zgłosić nieobecność, uczniowie powinni zadzwonić do administra-
tora wydziału lub skontaktować się bezpośrednio ze swoim opiekunem 
roku / kierownikiem wydziału (HoD). Pełną listę danych kontaktowych 
można znaleźć w sekcji „Przydatne kontakty” niniejszego podręcznika.

WAKACJE W CZASIE SEMESTRU

W żadnym wypadku nie należy organizować wakacji w czasie trwania semestru. Jeśli nie 
można uniknąć rodzinnych wakacji w czasie trwania semestru, muszą Państwo wysłać 
pismo do dyrektora szkoły z prośbą o zwolnienie.

DATY KADENCJI
SEMESTR JESIENNY (2021)

Od poniedziałku 13 Września do Piątku 17 
Grudnia

Połowa Semestru: od Poniedziałku 25 
Października do Piątku 29 Października 

Święto Państwowe: Poniedziałek 27 
Września

Przerwa świąteczna: od Poniedziałku 20 
Grudnia do pon. 3 Stycznia

SEMESTR WIOSENNY (2022)

Od 4 Stycznia do Piątku 8 Kwietnia

Połowa Semestru: od Poniedziałku 21 
Lutego do Piątku 25 Lutego

Przerwa Wielkanocna: od Poniedziałku 11 
Kwietnia do Piątku 22 Kwietnia

SEMESTR LETNI

Od Poniedziałku 25 Kwietnia do Piątku 
8 Lipca 2022

Święta: pon 2 Maja, pon 9 Maja

Nasz program nauczania ma na celu przygotowanie 
uczniów do podjęcia kolejnych kroków, czy to na 
uniwersytecie, czy w miejscu pracy. Bez względu 
na to, którą drogę wybiorą, nasz program naucza-
nia pomoże im rozwinąć szereg umiejętności na 
przyszłość. 

Wszystkie nasze kursy obejmują następujące aspek-
ty, aby rozwijać doświadczenie, wiedzę i umiejęt-
ności uczniów oraz przygotować ich do osiągnięcia 
sukcesu.

Nie wszyscy uczniowie podejmują pracę po 
ukończeniu kursu w naszej szkole. Około 45% 
naszych uczniów decyduje się na dalszą naukę na 
uczelni wyższej. Kilka z naszych kursów oferuje bez-
pośrednie ścieżki kształcenia prowadzące do uczel-
ni University College Jersey (UCJ), ale niezależnie od 
tego, czy uczniowie zdecydują się uczęszczać do 
UCJ, czy innych uniwersytetów, oferujemy im pełne 
wsparcie.

Wszystkie kursy w Highlands College obejmują rozwój 
umiejętności związanych z zatrudnieniem, nauczanych w 
ramach sesji prowadzonych przez wykładowców. Wszy-
scy uczniowie naszej szkoły korzystają z platformy Nav-
igate, która rejestruje ich kształcenie związane z pracą 
zawodową i umożliwia uczniom zbudowanie portfolio 
odpowiedniej dokumentacji dla przyszłych pracodaw-
ców. Uczniowie będą badać możliwości zatrudnienia i 
otrzymają wsparcie w celu przygotowania ich do świata 
pracy, włączając pisanie CV, listów motywacyjnych oraz 
próbne rozmowy kwalifikacyjne. Mamy również dedyko-
waną tablicę z ofertami pracy online. 

Posiadanie odpowiedniego, aktualnego i wartościowego 
doświadczenia zawodowego pomoże Państwa nasto-
letniemu dziecku wyróżnić się z tłumu podczas poszuki-
wania pełnoetatowego zatrudnienia w wybranej dz-
iedzinie. Zachęcamy wszystkich uczniów do znalezienia 
pracy na pół etatu podczas nauki w szkole, aby pomóc 
im rozwinąć umiejętności związane z zatrudnieniem. 
Jesteśmy dumni z naszych silnych relacji branżowych i 
oferujemy praktyki zawodowe na wszystkich poziomach 
nauczania.

PRZYGOTOWANIE DO ZATRUDNIENIA I DOŚWIADCZENIE 

CO OBEJMUJE NASZ PROGRAM 
NAUCZANIA?

PRZYGOTOWANIE DO STUDIÓW UNIWERSYTECKICH

KWALIFIKACJE GCSES W MATEMATYCE, JĘZYKU 
ANGIELSKIM I BIOLOGII CZŁOWIEKA

Posiadanie kwalifikacji z matematyki i języka angiel-
skiego to umiejętności wysoko cenione i pożądane 
przez pracodawców. Jeśli uczeń nie osiągnął oceny 
4 lub wyższej z egzaminu GCSE, będzie pracować 
nad osiągnięciem tego celu przy pomocy wyznac-
zonych nauczycieli matematyki i j. angielskiego oraz 
naszych poradni. 

Jeśli uczeń osiągnął już odpowiednie stopnie, po-
możemy mu wzmocnić i jeszcze bardziej rozwinąć 
te umiejętności. 

W celu przejścia na niektóre kursy lub rozpoczęcia 
pracy w niektórych zawodach, takich jak nauczanie 
w szkołach podstawowych i pielęgniarstwo, może 
być wymagane uzyskanie oceny 4 lub wyższej z 
nauk ścisłych na egzaminie GCSE. Jeśli ma to zasto-
sowanie do Państwa dziecka, oferujemy kurs przy-
gotowujący do egzaminu GCSE z biologii człow-
ieka, który dziecko może realizować w ramach 
swoich studiów dziennych.



INFORMACJE OGÓLNE
Microsoft Teams to główna platforma komunikacyjna 
używana do udostępniania informacji o programach 
nauczania oraz do kontaktów między pracownikami i 
uczniami. Wszyscy uczniowie otrzymają przydzielone 
konta e-mail do platformy Teams i do portalu szkoły 
i zostaną poinformowani o tym, jak uzyskać dostęp i 
korzystać z tych narzędzi podczas dni szkoleń wprow-
adzających. 

Więcej ogólnych informacji zostanie udostępnionych za 
pośrednictwem naszej nowej aplikacji mobilnej HCon-
nect. 

Dzięki spersonalizowanemu panelowi nawigacyjnemu 
uczniowie mają całodobowy dostęp do wszystkich 
ważnych informacji, w tym mapy kampusu, planu zajęć 
i codziennych aktualizacji. Informacje o szkole i pilne 
komunikaty będą publikowane na stronie internetowej 
Highlands College, jak również na oficjalnych kontach 
szkoły na Twitterze, Facebooku, Instagramie i YouTube. 
Czasami będziemy również komunikować się za po-
mocą powiadomień SMS. Prosimy poinformować dział 
ewidencji (Student Records), jeśli zmienią Państwo swój 
adres lub numer telefonu.

KOMUNIKACYJNA

CAFÉ CONNECT pełni rolę centrum społeczności naszej 
szkoły. Jest otwarte przez cały dzień i oferuje fan-
tastyczne i niedrogie menu z szeroką gamą zdrowych 
posiłków i przekąsek. 

Swobodne i nowoczesne otoczenie sprawia, że jest to 
idealne miejsce, gdzie uczniowie mogą się spotykać i 
relaksować. 

Akceptowane są płatności gotówką lub kartą. Napo-
je i przekąski można również nabyć w automatach 
rozmieszczonych na terenie szkoły.

PRZEKĄSKI I POSIŁKI

Uczniowie nie powinni przynosić na teren sz-
koły niepotrzebnych przedmiotów wartościo-
wych, w tym dużych ilości gotówki. Szkoła nie 
ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszko-
dzenie rzeczy osobistych.

Jeśli Państwa dziecko źle się poczuje lub 
będzie potrzebować pierwszej pomocy, po-
winno udać się do głównej recepcji, która w 
razie potrzeby przyśle wykwalifikowaną os-
obę udzielającą pierwszej pomocy. Wszystkie 
wypadki, nawet błahe, powinny być zgłaszane 
do głównej recepcji, aby mogły zostać udoku-
mentowane.

Identyfikatory muszą być noszone przez cały 
czas.

Znalezione przedmioty należy oddać do 
głównej recepcji, tam należy także kierować 
wszelkie zapytania dotyczące zaginionych 
przedmiotów.

PIENIĄDZE I PRZEDMIOTY 

IDENTYFIKATOR 

ZGUBIONE MIENIE

PIERWSZA POMOC

Highlands College stosuje ścisłą politykę 
zakazu palenia. Palenie jest zabronione na 
całym terenie szkoły.

POLITYKA DOTYCZĄCA PALENIA TYTONIU



INFORMACJE OGÓLNE
(kontynuacja)

Highlands College posiada ograniczoną ilość 
miejsc parkingowych na swoim terenie. Ucznio-
wie mają obowiązek zarejestrować swój pojazd 
w recepcji oraz umieścić pozwolenie na par-
kowanie na przedniej szybie. 

Nieodpowiedzialne lub niebezpieczne użytkow-
anie pojazdu będzie skutkowało odebraniem 
prawa do parkowania na terenie szkoły. 

Highlands College nie ponosi żadnej odpowied-
zialności za utratę lub uszkodzenie pojazdów, 
rowerów i/lub motocykli.

PARKING

Mienie szkoły należy zawsze traktować z 
szacunkiem. 

Laptopy i inne materiały wypożyczone uczniom 
należy traktować z należytą ostrożnością. W 
przypadku uszkodzenia lub braku zwrotu mienia 
zostanie nałożona opłata. 

Wyposażenia szkolnego nie należy wynosić z 
budynku bez zezwolenia.

MIENIE SZKOŁY

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO (w skrócie)

Obowiązkiem uczniów jest dbanie o zdrow-
ie i bezpieczeństwo oraz zwracanie uwa-
gi na potencjalne zagrożenia, które należy 
niezwłocznie zgłaszać do głównej recepcji. 

Uczniowie nie powinni zachowywać się w 
sposób, który stwarza potencjalne niebezpiec-
zeństwo dla innych, np. biegać po korytarzach, 
zostawiać swoich rzeczy w miejscach, gdzie 
inni mogą się o nie potknąć. 

Szczegóły dotyczące ewakuacji z budyn-
ku w przypadku pożaru lub innych sytuacji 
awaryjnych są umieszczone we wszystkich 
pomieszczeniach, a ćwiczenia przeciw-
pożarowe odbywają się przez cały rok szkolny. 

Należy przestrzegać ograniczeń prędkości 
panujących na terenie kampusu. Palenie tytoniu 
na terenie kampusu jest zabronione.

Wszystkie nasze polityki można znaleźć w 
pełnym brzmieniu na stronie internetowej 
Highlands College: 

www.highlands.ac.uk.

POLITYKA

http://www.highlands.ac.uk


ANIMAL MANAGEMENT
Tanya Miller: tanya.miller@highlands.ac.uk 

ART & DESIGN
Chantal Venton: chantal.venton@highlands.ac.uk 
Peter Thomson: peter.thomson@highlands.ac.uk 

AUTOMOTIVE STUDIES
Michael Nield: mike.nield@highlands.ac.uk
Deborah Holdridge: deborah.holdridge@highlands.ac.uk
Mark Syvret: mark.syvret@highlands.ac.uk 

BEAUTY
Carol-Ann Crowther: carol.crowther@highlands.ac.uk 
Victoria Ferreira: victoria.ferreira@highlands.ac.uk 

BUILDING TRADES
Tony Tyrer: tony.tyrer@highlands.ac.uk

BUSINESS 
Pawel Kulon: pawel.kulon@highlands.ac.uk
Julie Zimmerman: julie.zimmerman@highlands.ac.uk
Victoria Trehorel: victoria.trehorel@highlands.ac.uk
Mary Hubert: mary.hubert@highlands.ac.uk

CHILDCARE
Annabel Masefield: annabel.masefield@highlands.ac.uk
Michaela Swift: micki.swift@highlands.ac.uk
Siobhan Grieve: siobhan.grieve@highlands.ac.uk

CREATIVE MEDIA
Deimos Valerkou: deimos.valerkou@highlands.ac.uk
Eric Blakeley: eric.blakeley@highlands.ac.uk
Joanne Alm: joanne.alm@highlands.ac.uk
Suzanne Diggle: sue.diggle@highlands.ac.uk

CULINARY ARTS / TOURISM & HOSPITALITY
Nathan Watts: nathan.watts@highlands.ac.uk
Pawel Kulon: pawel.kulon@highlands.ac.uk

COMPUTING / DIGITAL GAMES DEVELOPMENT
David Griffin: david.griffin@highlands.ac.uk
Paul Spencer: paul.spencer@highlands.ac.uk 
Perry De Caux: perry.decaux@highlands.ac.uk.
Stephen Holley: stephen.holley@highlands.ac.uk 

DESIGN, ENGINEER & CONSTRUCT IN THE 
BUILT ENVIRONMENT
Tony Tyrer: tony.tyrer@highlands.ac.uk

HAIRDRESSING
Albertina Tucker: tina.tucker@highlands.ac.uk

HEALTH AND SOCIAL CARE
Christine Gavey: christine.gavey@highlands.ac.uk

LIFESKILLS / PATHWAYS
Felicity Mason: felicity.mason@highlands.ac.uk 
Helen O’Connell: helen.oconnell@highlands.ac.uk 
Stephen McGinness: stephen.mcginness@highlands.ac.uk 
Tania Andrade: tania.andrade@highlands.ac.uk 

MECHANICAL SERVICES, ENGINEERING & WELDING
Tony Tyrer: tony.tyrer@highlands.ac.uk

PERFORMING ARTS
Natasha Stone: natasha.stone@highlands.ac.uk 
Michelle Smith: michelle.smith@highlands.ac.uk

SPORT / UNIFORMED SERVICES
Dominic Glennon: dominic.glennon@highlands.ac.uk
Jordan Neill: jordan.neill@highlands.ac.uk 
Martin Colley: martin.colley@highlands.ac.uk
Jarred Smith: jarred.smith@highlands.ac.uk

PRZYDATNE KONTAKTY

Main College Reception: 01534 608608

Student Life: 01534 608654

01534 507981
www.brook.org.uk

01534 280530
www.yes.je

01534 612612
www.jersey.police.uk

01534 866793
www.facebook.com/listeninglounge

01534 482800
www.jaar.je

08457 909090
www.samaritans.org

PRZYDATNE KONTAKTY




