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Angajamentul şcolii
Semnătura

Angajamentul familiei

Elev

Semnătura

Semnătura

Să se intereseze de ceea ce învaţă copilul acesteia
Să sprijine filozofia şcolii de a fi exigentă cu toţi
elevii
Să participe, acolo unde este posibil, la activităţile
clasei şi vizitele în afara şcolii

Să vină la şcoală gata de a învăţa
Să fie sârguincios la toate lecţiile
Să-şi facă temele pentru acasă în fiecare zi

Predare şi învăţare: elevii merită
cel mai înalt nivel posibil de
predare şi de sprijin pentru a-i
ajuta să înveţe.

Punerea accentului pe limba engleză şi
matematică pentru a asigura o bună stăpânire a
cunoştinţelor
Asigurarea unei curricule îmbogăţite care să
stimuleze şi să motiveze
Utilizarea de evaluări regulate pentru a urmări
progresul elevului
Să asigure prevenirea din timp pentru copiii care
întâmpină dificultăţi

Frecvenţa: elevii au dreptul la
educaţie iar părinţii au
responsabilitatea legală de a se
asigura că copiii lor frecventează
şcoala regulat.

Să contacteze părinţii în prima zi de absenţă
Să depună toate eforturile pentru a asigura prezenţa la Să frecventeze şcoala în fiecare zi şi să sosească
nemotivată
şcoală a copilului lor la timp şi în fiecare zi
la timp
Să contacteze părinţii copiilor care întârzie regulat Să informeze şcoala imediat cu privire la orice
la şcoală
absenţă şi motivul acesteia
Ori de câte ori este posibil, să evite să ia copiii în
concedii în timpul anului şcolar
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Comportament şi atitudine:
elevii învaţă cel mai bine într-un
mediu ordonat în care toţi ştiu ce
se aşteaptă de la ei.

Să aibă un cod de conduită care să creeze un
mediu sigur şi de empatie pentru toţi
Să se asigure că tot personalul, elevii şi părinţii
ştiu care este comportamentul cerut
Să aplice uniform codul de conduită, sancţiunile
şi recompensele
Să încurajeze personalul şi elevii să manifeste o
atitudine pozitivă faţă de instruire şi empatie

Să-i laude acasă pentru buna purtare şi atitudine de la Să respecte regulile şcolii şi clasei
şcoală
Să aibă o atitudine pozitivă faţă de învăţătură şi
Să colaboreze cu şcoala pentru a găsi soluţii în
şcoală
cazurile de comportament inacceptabil

Învăţatul acasă: învăţatul acasă
are un rol important în obţinerea
de bune rezultate de către elevi.

Să-şi informeze părinţii despre programul de
studiu de acasă
Să asigure materiale şi sfaturi adecvate pentru
activităţile desfăşurate acasă şi ajutor
Să noteze prompt studiul de acasă şi să facă
observaţii constructive

Să-şi încurajeze copilul să studieze acasă şi să
semneze condica şcolii în fiecare zi
Să-şi încurajeze copilul să citească în fiecare zi
Să-şi încurajeze copilul să exerseze la instrumentul
muzical în fiecare zi (dacă este cazul)

Să înveţe toate temele stabilite pentru acasă şi
să le trimită la şcoală la timp
Să citească în fiecare zi
Să exerseze la instrument în fiecare zi (dacă este
cazul)
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Comunicare: buna comunicare
între familie şi şcoală este
esenţială pentru asigurarea
suportului necesar elevilor.

Să fie permanent deschisă şi primitoare şi să ofere Să indice şcolii orice chestiune care poate afecta
ocazia părinţilor să se implice în viaţa şcolii
studiul sau comportamentul copilului
Să se asigure că părinţii primesc informaţiile
Să participe la serile cu părinţii
despre progresele, comportamentul copilului lor şi Să ridice prompt şi direct problemele la şcoală
chestiunile generale legate de şcoală
Să se asigure că părinţii sunt informaţi despre
ceea ce învaţă copilul lor
Să solicite părinţilor să discute şi să fixeze
obiective pentru copilul lor
Să se asigure că dau ascultare îngrijorărilor
părintelui şi se străduiesc să ajute

Să ducă acasă scrisorile, notificările şi
rapoartele de la şcoală şi să le prezinte părinţilor
Să vorbească cu părinţii şi profesorii despre
orice probleme din şcoală

Starea de pregătire: a fi pregătit
pentru a învăţa este esenţial
pentru instruire şi o competenţă
valoroasă în viaţă

Să asigure că profesorii îşi planifică toate lecţiile Să se asigure că copilul lor poartă zilnic uniforma
predate
adecvată
Să aibă materialele şi resursele necesare pentru un Să se asigure că copilul lor vine la şcoală cu
proces de învăţământ fructuos
echipamentul şi cărţile necesare

Să poarte zilnic uniforma adecvată
Să vină la şcoală cu echipamentul şi cărţile
adecvate

În conformitate cu legislaţia corespunzătoare, personalul Şcolii primare Ark Tindal are
obligaţia legală de a raporta problemele de asigurare a respectării legii privitoare la
copii şi adulţi către autoritatea de resort, dacă aceste probleme sunt considerate grave.
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În unele cazuri, părinţii şi tutorii pot să nu fie informaţi despre faptul că s-a făcut un
astfel de raport.

