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21St

  Century Centar za učenje zajednice 

 
UVOD U PROGRAME 21. STOLJEĆA: 
 
Programi Centra  za učenje zajednice 21 st Stoljeća (21.  stoljeće) financiraju se 
putem saveznog toka financiranja posvećenog nakon škole, ljeta, večeri, vikenda 
i proširenih mogućnosti učenja za učenike u tri srednje škole gradskog školskog 
okruga Utica. 
 
Vaši ciljevi kao sudionika u programima 21st  Century uključuju poboljšanje u: 
rezultatima testova, ocjenama u učionici, stopi mature, pozitivnom ponašanju i 
uključenosti obitelji. Programe podučavaju certificirani instruktori koje redovito 
ocjenjuje neovisni ocjenjivač. 

 

NAMJENA PROGRAMA 21.  STOLJEĆA: 
 
Centar za učenje zajednice 21st  Century svake večeri pruža programe 
obogaćivanja akademskih i mladih nakon škole u svakoj školi od 15 do 17 sati. 
Studenti visokog rizika sudjelovat će u kumulativnoj dozi od devedeset sati 
godišnje kako bi povećali svoje mjerljive dobitke u akademicima, društvenim i 
bihevioralnim vještinama.  
 
Postoji širok raspon mogućnosti akademskog i obogaćivanja studenata 
usklađenih sa standardima učenja koji produbljuju angažman studenata.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

AKADEMSKI PROGRAMI: 
 
Certificirani učitelji države New York su instruktori 21st Century koji provode lekcije koje 

su u skladu s NYS standardima učenja i imaju dnevni plan lekcije. 
 
21St  Century Instruktori redovito komuniciraju s dnevnim učiteljima, uključujući 
dijeljenje svoje karte nastavnog plana i programa na razini razreda. Ovi 
akademski programi pojačavaju dnevno učenje i pomažu vam da krenete naprijed 
i uspijete.  

 
 

PROGRAMI OBOGAĆIVANJA MLADIH: 
 
  Programi obogaćivanja 21. stoljeća obično se ne nalaze tijekom školskog dana. 
Ovi programi proširuju učenje učenika na načine koji se mogu razlikovati od 
metoda korištenih tijekom školskog dana.  
 
Ti su programi interaktivni i usmjereni na projekte. Oni poboljšavaju vaše 
obrazovanje dovodeći nove i nove koncepte u prvi plan ili koristeći postojeće 
koncepte na nove i inovativne načine. 
 
Ti se programi mogu činiti zabavnima za vas, ali također daju nova i jedinstvena 
znanja koja nisu uvijek vidljiva tijekom dnevne nastave. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Možete se upisati i sudjelovati u bilo kojem od sljedećih programa obogaćivanja 
akademskih i mladih 21. stoljeća:  
 

• Intenzivno podučavanje u svim glavnim akademskim predmetima  

• Financijska pismenost i pismenost upravljanja novcem  

• Istraživanje karijere i spremnost fakulteta  

• Robotika i STEM programi 

• Serija 3D dizajna  

• Molim vas, ustanite! Programi antiviolence  

• Kazalište i izvedbene umjetnosti  

• Obrazovanje karaktera  

• Programi obuke poduzetnika,  

• Zdravlje/wellness/fitness,  

• Poslovi i obuka za životne vještine,  

• Programi učenja društveno korisnog rada. 

Programi 21.  stoljeća usklađeni su i usklađeni s redovitim školskim danom i 
dnevnim kurikulumom. Certificirani nastavnici zapošljavaju se kao instruktori 21.  
stoljeća i "pletenice" dnevno i nakon školskih aktivnosti zajedno. 

 
STUDENTI PROGRAMA 21.  STOLJEĆA: 
 
Programi i usluge 21st  Stoljeća nude se svim učenicima, od 7. do 12. razreda, bez 
naknade. Moraju pohađati jednu od tri srednje škole, uključujući srednju školu 
Proctor i srednje škole Donovan &Kennedy. Nijedno dijete nije isključeno iz 
programa 21st Century ako se upiše.   
 

 
 
 
 
 



 

 
SATI I DANI PROGRAMA 21. STOLJEĆA: 
 
Programi 21st  Century počinju u rujnu i nastavljaju s radom do 30. lipnja svake 
godine. Programi rade od ponedjeljka do petka od 15 do 17 sati i slijede kalendar 
Gradske školske četvrti Utica.  
 
Busing je dostupan za programe nakon škole za sve učenike. Dani prijevoza, kako 
je određeno, fiksni su iz tjedna u tjedan i na snazi su cijelu školsku godinu. Ako je 
potrebno napraviti promjene u prijevozu, to se radi i učenici su odmah 
obaviješteni.   
 
Postoje centri roditeljskih resursa koji djeluju nakon škole u svakoj školi 21st  
Stoljeća kako bi pomogli učenicima s bilo kakvim problemima, problemima ili 
problemima. Serija obiteljskog učenja održava se u večernjim satima koja okuplja 
učenike i roditelje / obitelji kako bi naučili nove vještine kako bi učinkovitije 
funkcionirali kao obiteljska jedinica.       

 
21. UPIS PROGRAMAU ST.  CENTURY: 
 
Informacije o  programima i događajima 21. stoljeća pružaju se učenicima od 1.  
dana škole, na Kanalu 3, u Matičnim centrima iu obavijestima koje se šalju kući. 
 
Upis u programe 21st  Century počinje početkom rujna svake godine, čim počne 
škola. Obrazac za upis učenika mora svake godine ispuniti i potpisati 
roditelj/skrbnik učenika. Nema troškova ni za jedan od programa 21st  Stoljeća i 
nijedan student nije isključen.  Lagani obroci svakodnevno su besplatni za sve 
studente. Ako ste odsutni od redovnog školskog dana, ne smijete prisustvovati 
programu 21.  stoljeća. 
 
 
 
 
 
 
 

21.ST.
  STOLJEĆE POHAĐANJE STUDENATA: 

 



 
Očekuje se da će učenici u programima 21. stoljeća sudjelovati tri sata tjedno tijekom 
trideset tjedana ukupno devedeset sati tijekom školske godine. 
 
Uslijedit će pravila pohađanja koja će se instruktori pridržavati, a koja uključuje 
učenike i instruktora koji se prijavljuju i odjavljuju za svaki razred. Osim toga, 
Instruktor će imati plan lekcije koji će slijediti za svaku sesiju. 
 

KODEKS PONAŠANJA: 
 
Fokus 21.  stoljeća je stvoriti okruženje nakon škole u kojem se svaki učenik osjeća 
sigurno i može učiti. Očekuje se da će se svi studenti 21. stoljeća ponašati primjereno 
prije i tijekom sjednica. 
 
Morate se pridržavati Kodeksa ponašanja gradskog školskog okruga Utica koji se 
može naći na web stranici okruga. Ta očekivanja uključuju: 
 

• Poštujte prava i imovinu drugih 

• Mirno riješite sukob bez borbe 

• Budite ljubazni prema svim učenicima i instruktorima 

• Prijavite se i uzdahnite za svaku nastavnu sesiju  

• Vodite pravilnu brigu o svim sadržajima u učionici 

• Nikad ne trčite po hodnicima ili u razrednim sobama 

• Mudro koristite školske potrepštine 

• Pravilna uporaba i briga za tehnološku opremu  

 

 
 
 
 
 

HITNI POSTUPCI I IZVANREDNO STANJE SIGURNOSTI: 
 

U slučaju da je bilo koji sudionik ozlijeđen na bilo koji način, medicinska sestra je 
pozvana i dovedena nazočna te je roditelj odmah obaviješten. Svi članovi 



 
školskog osoblja certificirani su za CPR i prvu pomoć. Za medicinsku intervenciju 
član sigurnosnog osoblja 21st.  Century odmah će nazvati 911. 
 
U slučaju sigurnosne opasnosti, školski okrug grada Utice odmah će poslati 
obavijest na svojoj web stranici, telefonski poziv, medije vijesti i druge izvore 
obavijesti.  
 

OTKAZIVANJE PROGRAMA 21. STOLJEĆA: 
 

Ako je škola zatvorena zbog lošeg vremena, programi 21st.  Century također su 
otkazani. 
 
Informacije o zatvaranju škola možete pronaći na lokalnim vijestima i radio 
postajama te na našem obrazovnom Kanalu 3.  
 

OTKAZ I PREUZIMANJE: 
 

21St  Century Instruktori prate svoje učenike do autobusa nakon završetka 21st. 

Century sesija.  21st Century Security neće otići svake noći dok se sobe i hodnici ne 
provjere. 
 
Podrazumijeva se da postoje slučajevi kada se pojavi hitan slučaj i možda nećete 
biti pravovremeno pokupljeni. Ako vaš roditelj zna da će kasniti kada vas otpuste, 
moraju nazvati ravnatelja škole. Uložit ćemo sve napore kako biste kontaktirali 
roditelja kako biste ga obavijestili u slučaju da niste pokupljeni i osiguranje će 
pričekati dok vaš roditelj ne dođe po vas.  
 
 
 
 

 

NAKON ŠKOLSKIH SIGURNOSNIH VJEŽBI 

 



 

Institut za poslovno osposobljavanje d.d. u partnerstvu s gradskim 

školskim okrugom Utica mora imati dokumentirane sljedeće vježbe sigurnosti u školama kako 

bi se uskladile s mandatima 21 st Century Community Learning Center. 

 

1. ZAPISI O SKLONIŠTU NA MJESTU: 

Jednom godišnje nakon škole 

 

2. EVAKUACIJA ILI VATROGASNE VJEŽBE: 

1 u jesen 

1 u proljeće 

2 tijekom ljeta 

 

3. BUŠILICE ZAKLJUČAVANJA: 

1 u jesen 

1 u proljeće 

Jednom tijekom ljeta 

 

 

 

 

Učinkovit nadzor sudionika 21. stoljeća 

 

21st  Century Community Learning Center sudionici MORAJU biti u 

pratnji odobrene odrasle osobe (voditelj tima, certificirani učitelj, 

administrator i / ili sigurnost) u svakom trenutku od kraja redovnog 



 

školskog dana do puštanja na slobodu po završetku programa nakon škole.  

Potrebno je slijediti sljedeće korake: 

Kraj redovnog školskog dana: Sudionici  su  otpušteniu  Kafeteriju za 

grickalice uz odobreni nadzor odraslih* 

Vrijeme početka programa: Sudionici otpuštaju u svoj program nakon 

škole uz odobreni nadzor odraslih  

Početak programa: Sudionici se prijavljuju    i pohađaju odmah sa 

svojim certificiranim instruktorom* 

*Ako iz bilo kojeg razloga polaznik mora otići dok program zasjeda 

kako bi koristio toalet ili iz bilo kojeg drugog razloga,ovlašteni 

nadzornik za odrasle (voditelj tima, administrator,certificirani učitelj ili 

sigurnost) mora pratiti učenika do odredišta.* 

Kraj programa: Sudionici se odjavjuju i prati ih odobrena odrasla osoba 

do odgovarajućih autobusa. 

 

 


