
 

VJA 101:  
15 TEMATÓW DLA 

NOWYCH UCZNIÓW I 
RODZIN 

 
1. TRANSPORT: Autobusy są dostępne dla wszystkich uczniów i większość freshmenów 

dojeżdża do szkoły autobusem.   Uczniowie są zobowiązani do okazania ID ucznia przy 

wejściu do autobusu, proszę więc przypominać swemu dziecku, aby zawsze miało go 

przy sobie.  Elektroniczne ID (w telefonie) również działają.  Początek roku zawsze 

obejmuje poprawki do tras autobusowych, więc proszę dzwonić do dziekanatu z 

pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi autobusów.  Rodzice mają również możliwość 

podwiezienia i odebrania uczniów.  Rodzice mogą zostawiać dzieci z przodu szkoły przy 

stawie lub z tyłu szkoły przy głównym wejściu.  Prosimy przyjechać wcześniej, jeśli 

zostawiają Państwo dziecko, ponieważ w tym czasie ruch jest duży.  Po szkole odbiór 

jest możliwy tylko z południowego parkingu z tyłu szkoły. 

 

 

2. TYPOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ SZKOLNYCH: Większość uczniów ma sześć lekcji z 

przedmiotów nauczania, jedną godzinę lekcyjną na lunch/naukę samodzielną i jeden 30-

minutowy okres zwany „T-Bolt Time”.  Uczniowie muszą być na pierwszej lekcji przed 

8:00.  Dzień nauki po 8 lekcjach kończy się o 15:00.  Przykładowe rozkłady zajęć 

freshmenów są tutaj Witryna Klasy 2027, można tu znaleźć różne warianty rozkładów 

zajęć.  Nasz przewodnik Wymogi do ukończenia szkoły i wybór kursów będzie również 

przydatny. 

 

 

3. ŚRODY Z PÓŹNIEJSZYM ROZPOCZĘCIEM ZAJĘĆ: W prawie wszystkie środy lekcje 

rozpoczynają się później.  Oznacza to, że pierwsza lekcja zaczyna się dopiero o 9:30.   

W środy nie ma lekcji zerowej ani T-Bolt Time.  Uczniowie są tego dnia wypuszczani 

również o 15:00.   Trasy autobusów są odpowiednio dostosowywane do późniejszego 

rozpoczęcia lekcji.   

 

 

4. GODZINA ZEROWA: Uczniowie, którzy zdecydują się na rozkład z zerową godziną, 

będą rozpoczynać dzień w szkole o 7:00, a nie o 8:00, dzięki czemu będą mieli 

możliwość brania dodatkowych zajęć.  W środy nie ma lekcji wyznaczonych na godzinę 

zerową.  Lekcje w godzinie zerowej zalecamy tylko tym uczniom, którzy nie mają nic 

przeciwko wstawaniu wcześnie i chcą zmaksymalizować liczbę kursów, które biorą.  

Autobusy są dostępne dla uczniów decydujących się na godzinę zerową. 
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5. T- BOLT TIME: VJA oferuje uczniom wsparcie i interwencje, z których wiele odbywa się 

w ciągu drugiej godziny – którą nazywamy „T-Bolt Time”.  W większość poniedziałków 

uczniowie mają wówczas zaplanowany czas w Advisory.  To jest jak ich własna sala, w 

której będą spotykać się na godzinach wychowawczych przez cztery lata.  Advisory 

obejmują różne rzeczy, od omówienia nadchodzących wydarzeń po techniki medytacji 

mindfulness.  We wtorki, czwartki i piątki uczniowie albo muszą zarejestrować się, aby 

spotkać się z jednym z nauczycieli, albo skorzystać z innych źródeł pomocy lub spędzić 

czas w cichym miejscu na samodzielnej nauce.  Uczniowie dowiedzą się, jak się 

zapisać, kiedy rozpoczną szkołę. 

 

 

 

6. LUNCH I SALA NA NAUKĘ: Większość freshmenów ma ½ godziny lunchu i ½ godziny 

na sali do nauki podczas tej samej godziny - na czwartej, piątej lub szóstej lekcji.  

Niektórzy uczniowie jedzą lunch w pierwszej połowie tej godziny i uczą się w drugiej 

połowie, a inni uczą się najpierw, a lunch mają potem.  Jako że jest tylko 30 minut na 

zjedzenie, uczniowie powinni przynieść ze sobą lunch w pierwszych dniach szkoły, aby 

zorientować się, jak długie są kolejki do lady i zdecydować się na odpowiedni plan.   

Niektórzy uczniowie kupują lunch jeden lub dwa dni w tygodniu i przynoszą go z domu w 

pozostałe dni.  Jadalnia nie przyjmuje gotówki.  Studenci płacą za lunch pieniędzmi 

załadowanymi na kartę ID przez Skyward.  Studenci, którzy kwalifikują się do 

bezpłatnego i zniżkowego lunchu będą posługiwać się kartą ID, ale nie będą musieli jej 

doładowywać.  

 

 

7. PRZERWY MIĘDZY LEKCJAMI: Przerwy pomiędzy lekcjami w VJA trwają sześć minut, 

co daje uczniom wystarczająco dużo czasu na zatrzymanie się przy szafce, skorzystanie 

z toalety, pogawędkę z nauczycielem, napełnienie butelek z wodą lub zjedzenie 

przekąski.  Na minutę przed rozpoczęciem każdej lekcji będzie gong ostrzegawczy.  

Uczniowie powinni być w klasie zanim zadzwoni dzwonek.   

 

 

8. CHROMEBOOKI I TELEFONY KOMÓRKOWE: Każdy uczeń VJA ma wydanego przez 

szkołę Chromebooka, z którego będzie korzystał na co dzień w szkole.  Uczniowie 

muszą używać urządzeń wydanych przez szkołę, urządzenia zewnętrzne są 

niedozwolone.  Chromebooki są wydawane w pierwszy dzień pierwszego roku nauki, a 

uczniowie będą korzystać z nich przez wszystkie cztery lata.  Nasz Dział Technologii 

służy uczniom pomocą w przypadku problemów z oprogramowaniem lub uszkodzeń 

Chromebooków.  Koszt Chromebooka dla ucznia jest włączony w roczne opłaty szkolne 

obowiązujące rodziców.  Dzięki temu uczniowie będą mogli zachować swojego 

Chromebooka po ukończeniu szkoły średniej.  Telefony komórkowe są dozwolone na 

terenie szkoły, ale nie jest dozwolone używanie ich do celów osobistych podczas lekcji.  

Należy poznać ustalenia poszczególnych nauczycieli dotyczące korzystania z telefonu w 

klasie, ponieważ mogą się one różnić od siebie. 

 

 



9. KALKULATORY: Wszyscy uczniowie muszą mieć kalkulator graficzny Texas 

Instrument od początku pierwszego roku nauki.  Dopuszczalne kalkulatory graficzne 

obejmują TI-84 plus CE, TI-84 Plus C Silver, TI-84 Plus Silver i TI-84 Plus.  Uczniowie 

korzystający z bezpłatnego i ulgowego lunchu będą mogli bezpłatnie wypożyczyć 

kalkulator z Działu Matematyki.  Więcej informacji zostanie wysłanych do rodzin w 

okresie letnim. 

 

 

10. STROJE NA W-F Uczniowie otrzymają koszulkę i spodenki na W-F oraz kłódkę do 

szafki w pierwszym tygodniu szkoły.  Koszt tych przedmiotów jest wliczony w opłaty 

obowiązujące freshmenów.  Spodnie dresowe i koszule z długim rękawem nie są 

wydawane, ale można je kupić.  W szafkach na W-F można używać tylko zamków 

wydanych przez VJA. 

 

11. PLECAKI: Większość uczniów przychodzi do szkoły z plecakiem i wielu uczniów nosi je 

przez cały dzień, aby ograniczyć chodzenie do szafek.  Zachęcamy jednak uczniów do 

korzystania z szafek pomiędzy zajęciami lub minimalnie kilka razy dziennie.  

 

 

12. PLANER I FOLDERY: Każdy student pierwszego roku otrzyma planer ucznia i kolorowe 

foldery do każdego przedmiotu nauki, aby ułatwić planowanie, organizowanie i ustalanie 

priorytetów zadań szkolnych i rozkładu zajęć. Nauczyciele wyjaśnią uczniom, w jaki 

sposób należy korzystać z tych materiałów.  Rodzice mogą w tym pomóc, 

przypominając swoim dzieciom o codziennym przynoszeniu do szkoły planerów i 

folderów oraz prosząc je, aby pokazywały im planery wieczorami, co pomoże wyrobić 

dobre nawyki związane z planowaniem i nauką. 

 

 

13. WSPARCIE W NAUCE: Uczniowie potrzebujący douczania powinni najpierw 

porozmawiać ze swoim nauczycielem i/lub zapisać się na spotkanie z tym nauczycielem 

podczas T-Bolt Time.  Uczniowie mogą również zapisywać się do „The Center” na 

korepetycje udzielane przez innych uczniów w sali do samodzielnej nauki.  Niektórzy 

uczniowie kwalifikują się do bardziej intensywnej pomocy doraźnej (tzw. interwencji), 

takich jak program po lekcjach i program oferowany podczas T-Bolt Time.  Niezależnie 

od tego, jakie potrzeby mają uczniowie w tym zakresie, powinni sami starać się o 

pomoc, gdyż jest wiele sposobów jej uzyskania. 

 

 

14. WYCHOWAWCY (COUNSELORS): Każdemu uczniowi przydzielany jest Wychowawca, 

który pozostanie ten sam przez wszystkie cztery lata.  Doradcy mogą pomóc w wyborze 

przedmiotów szkolnych, problemach emocjonalnych, planowaniu studiów, zorientowaniu 

się w postępach w nauce i nie tylko.  Zachęcamy uczniów do regularnego spotykania się 

z wychowawcą.  Zapraszamy na naszą Stronę Działu Wychowawczego, aby uzyskać 

więcej informacji. 

 

 

https://www.d230.org/domain/76


15. ZAJĘCIA POZALEKCYJNE: VJA gorąco zachęca wszystkich uczniów do udziału w 

naszych programach zajęć dodatkowych.  Mamy ponad 70 klubów i organizacji oraz 22 

dyscypliny sportowe, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Proszę dopilnować, aby 

Państwa dziecko aktywnie włączyło się w jakieś zajęcia pozalekcyjne.  Nawiasem 

mówiąc, zaangażowani uczniowie radzą sobie lepiej w szkole, osiągają lepsze wyniki w 

standardowych testach i rozwijają umiejętności społeczne wykraczające poza zakres 

tego, co mogą zyskać podczas lekcji.  Wbrew powszechnemu przekonaniu, uczniowie 

uczestniczący z zajęciach pozalekcyjnych lepiej gospodarują czasem niż uczniowie, 

którzy wychodzą zaraz ze szkoły po lekcjach.  Zapraszamy na strony Sport oraz Zajęcia 

dodatkowe naszej witryny, gdzie można dowiedzieć się więcej. 

 

 

Pytania proszę kierować pod numer 1-708-342-5800.  

Zapraszamy też do naszej witryny: https://www.d230.org/Andrew 

 

Klasa 2027 Strona główna 
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