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Pre-International Baccalaureate Program 
Robinson Middle School 

328 North Oliver 
Wichita, KS  67208   

(316) 973-8600 
Pre-IB Program Agreement 

  

The Pre-IB Program is a comprehensive program with a rigorous liberal arts curriculum designed for the 

academically-focused student. For a student to be successful, it is imperative that he/she be a consistent, dedicated 

learner. Therefore, the Pre-IB staff requires the agreement of the following commitments: 

 

1. I will actively participate in class daily by being prepared, listening effectively, offering relevant comments, 

and taking notes. In short, I agree to meet the expectations set forth for each course. 

2. I will work seriously to improve my academic and organizational skills. 

3. I will schedule medical appointments outside the school day when possible and trips for recreation during 

school holidays, recognizing that daily attendance is crucial to success. 

4. I will submit quality work in a timely fashion, including sending work to school if I have an "excused absence". 

This includes accepting responsibility for getting work in on time, completing tasks, and completing make-up 

work on-time. 

5. I will demonstrate the highest degree of academic integrity. I understand that direct or indirect cheating 

(plagiarism) can be grounds for immediate removal from the program. 

6. I will follow all rules of Robinson Middle School as outlined in the student handbook. I will demonstrate the 

highest degree of behavior. I understand that continued incidents of inappropriate behavior or suspensions 

from school can be grounds for immediate removal from the program. 

7. I will fulfill all community service requirements:  6th grade:  15 Hours; 7th grade:  20 Hours; 8th grade:  25 hours 

(The following number of hours need to be completed by the first Friday in December:   6th grade:  10 Hours; 

7th grade:  10 Hours; 8th grade: 13 hours.) 

8. I will maintain the required grade point averages:  6th grade:  2.7; 7th grade:  2.75; 8th grade:  3.0.  

9. I understand that continuance in the Pre-IB Program will be determined by student progress, attitude, 

behavior and motivation.  

10. If I leave the Pre-IB Program, I will return to my base school or seek admission to one of the magnet schools. 

 

I understand that if I fail to meet the standards of the Pre-IB Program, either because of the quality of my work or 

because of my failure to perform as a serious learner, I will be withdrawn from the Pre-IB Program and I will return to 

my base school. 

 

   

Student Name Printed Student Signature Date 

                                                                                                                                         

I understand that if my student fails to meet the standards of the Pre-IB Program, either because of the quality of my 

child’s work or because of their failure to perform as a serious learner, s/he will be withdrawn from the Pre-IB 

Program and will return to their base school. I also agree to encourage and support my child's development and 

regular practice of independent study skills. 

 

   

Parent/Guardian Signature Date  

                                                                                                                     

  



Formulario 2 
 

Programa Pre-Bachillerato Internacional (Pre-IB) 
Escuela Intermedia Robinson  

328 North Oliver 
Wichita, KS  67208   

(316) 973-8600 
Convenio de admisión al programa Pre-IB  

  

El Programa de Pre-Bachillerato Internacional es un programa integral con un plan de estudios riguroso en humanidades, 
diseñado para estudiantes académicamente enfocados en el área.  Para que un estudiante tenga éxito es imperativo que 
sea consistente y dedicado. Por lo tanto, el personal del Pre-IB requiere el cumplimiento de los siguientes compromisos:     
 

1. Diariamente participaré activamente en clase estando preparado, escuchando atentamente, ofreciendo 
comentarios relevantes y tomando notas. En resumen, estoy de acuerdo en cumplir con las expectativas 
establecidas para todas las clases. 

2. Trabajaré seriamente para mejorar mis habilidades académicas y organizativas. 
3. Haré las citas médicas fuera del día escolar cuando sea posible y los viajes de recreación durante los feriados 

escolares, reconociendo que la asistencia diaria es crucial para el éxito. 
4. Suministraré trabajo de calidad a tiempo, inclusive enviando el trabajo a la escuela si tengo una “ausencia con 

excusa”. Esto incluye aceptar la responsabilidad de entregar el trabajo a tiempo, terminar los trabajos y ponerme al 
día con el trabajo hecho en mi ausencia en la fecha correspondiente.   

5. Demostraré el más alto grado de integridad académica. Entiendo que hacer trampa directa o indirectamente 
(plagio) será razón para ser retirado inmediatamente del programa. 

6. Seguiré todas las reglas de la Escuela Intermedia Robinson, tal como se menciona en el manual del 
estudiante. Mantendré una excelente conducta. Entiendo que los continuos incidentes de  comportamiento 
inapropiado o suspensiones de la escuela puede ser castigado con la inmediata remoción del programa.  

7. Cumpliré con los requisitos de servicio a la comunidad. 6to grado: 15 horas; 7mo grado: 20 horas; 8vo grado: 25 
horas. (La siguiente cantidad de horas deben completarse para el primer viernes de diciembre: 6to grado: 10 
horas; 7mo grado: 10 horas; 8vo grado: 13 horas). 

8. Mantendré el puntaje promedio requerido, el cual es 2.7 para 6to grado, 2.75 para 7mo grado y 3.0 para 8vo 
grado. 

9. Entiendo que el continuar en el Programa Pre-IB será determinado por el progreso, actitud y motivación 
del estudiante.  

10. Si salgo del Programa Pre-IB, regresaré a mi Escuela Base o buscaré admisión en las escuelas Magnet. 
 
Entiendo que si no cumplo con los estándares del Programa Pre-IB, ya sea por la calidad de mi trabajo o porque no 
me desempeño como una persona seria con respecto al aprendizaje, seré retirado del Programa Pre-IB y regresaré 
a mi escuela base. 
 

 
__________________________________________________________________________________ 
Nombre del estudiante en letra de imprenta                        Firma del Estudiante                    Fecha 

 
 
Entiendo que si mi estudiante no cumple con los estándares del Programa Pre-IB, ya sea por la calidad de su trabajo o porque 
no se desempeña como una persona seria con respecto al aprendizaje, será retirado del Programa Pre-IB y regresará a su 
escuela base.  También estoy de acuerdo con alentar y apoyar el desarrollo de mi estudiante y la  práctica regular de 
habilidades de estudio independientes.    
 

 
 
________________________________________________________________________  
Firma del padre/tutor                      Fecha 



 

 

Chương Trình Pre-International Baccalaureate  
Trường Robinson Middle  

328 North Oliver 
Wichita, KS  67208 

(316) 973-8600 
Mẫu Thỏa Thuận Chương Trình Pre-IB 

  

Chương Trình Pre-IB là một chương trình toàn diện với một chương trình giảng dạy những đề tài nghiên 
cứu giáo dục chặt chẽ dành cho học sinh chuyên chú trong việc học tập.  Ðể một học sinh thành công, 
điều cấp thiết nhất đó là học sinh phải là một học sinh kiểu mẫu và chăm chỉ. Vì thế, nhân viên của 
chương trình Pre-IB đòi hỏi việc thực hiện những cam kết sau đây:  
 

1. Em sẽ tham gia trong lớp học hàng ngày một cách tích cực bằng cáchỳ chuẩn bị, chăm chú lắng 
nghe, đưa ra những lời đề nghị thích hợp, và ghi chép. Tóm lại, em đồng ý đáp ứng những kỳ vọng 
được đề ra ở mỗi khóa học. 

2. Em sẽ hăng say học tập để nâng cao trình độ và các kỹ năng tổ chức.  
3. Em sẽ sắp xếp các cuộc hẹn bác sĩ không trùng vào ngày học khi có thể và các chuyến tham quan 

giải trí vào các ngày nghỉ lễ của trường, nhận thức rằng hiện diện đầy đủ trong các ngày học là điều 
thiết yếu để thành công. 

4. Em sẽ nộp các bài tập đã làm đúng thời hạn, kể cả nộp bài đến trường nếu như em “vắng mặt có 
phép.” Ðiều này bao gồm cả trách nhiệm nộp bài tập đúng thời hạn, hoàn thành bài tập được giao, 
và nộp bài tập –bù đúng thời hạn.  

5. Em sẽ thể hiện tinh thần chính trực ở mức độ cao nhất. Em hiểu rằng trực tiếp hoặc gián tiếp gian 
dối (hành động ăn cắp ý văn) có thể bị sa thải ngay lập tức khỏi chương trình. 

6. Em sẽ tuân theo những quy định của Trường Robinson Middle đã được phác họa trong sổ tay học 
sinh. Em sẽ thể hiện hành vi ở mức độ cao nhất. Em hiểu rằng việc cố tiếp tục hành vi không thích 
hợp hoặc bị đình chỉ việc học từ trường có thể bị tách khỏi ngay từ chương trình.   

7. Em sẽ đáp ứng mọi đòi hỏi dịch vụ cộng đồng. Lớp 6: 15 giờ đồng hồ; Lớp 7:  20 giờ đồng hồ; Lớp 
8:  25 giờ đồng hồ. (Những giờ như sau cần được hoàn tất vào thứ Sáu đầu tiên trong tháng 12. 
Lớp 6: 10 giờ đồng hồ; Lớp 7: 10 giờ đồng hồ; lớp 8: 13 giờ đồng hồ.) 

8. Em sẽ duy trì điểm trung bình được đòi hỏi: lớp 6: 2.7;  lớp 7: 2.75 và lớp 8: 3.0. 
9. Em hiểu rằng việc tiếp tục trong Chương Trình Pre-IB sẽ được xác định bởi sự tiến bộ, thái 

độ, và sự thúc đẩy của học sinh.  
10. Nếu em rời Chương Trình Pre-IB, em sẽ trở lại trường cũ của mình hoặc xin học ở một trong các 

trường magnet (chuyên khoa).  
 
Em hiểu rằng nếu em không đáp ứng những tiêu chuẩn của Chương Trình Pre-IB, cũng như bởi vì chất 
lượng học tập của em hoặc bởi vì sự thất bại của em trong việc thực hiện như một học sinh nghiêm túc, 
em sẽ bị rút khỏi Chương trình Pre-IB và tôi sẽ trở về học tại trường cơ sở của mình.  
 
_____________________________________________________________________________________       
 Tên của Học Sinh                                  Chữ ký của học sinh    Ngày 
 
Tôi hiểu rằng nếu con em tôi không đáp ứng những tiêu chuẩn của Chương Trình Pre-IB, cũng như bởi vì 
chất lượng học tập của con em tôi hoặc bởi vì sự thất bại của con em tôi trong việc thực hiện như một học 
sinh nghiêm túc, Con em tôi sẽ bị rút khỏi Chương Trình Pre-IB và sẽ trở về học tại trường cơ sở của 
chúng. Tôi đồng thời cũng đồng ý để khuyến khích và hỗ trợ sự phát triển của con em tôi và thực tập các 
kỹ năng tự học đều đặn.  
 
___________________________________________________________                                                           
 Chữ Ký của Phụ Huynh    Ngày   

Form 2 


