Kaip palaikyti ryšį su savo mokykla
Tinkamas elgesys mokykloje

Tinkamas elgesys mokykloje
Šiame lapelyje rašoma, kaip mokyklos, tėvai ir moksleiviai gali padėti vieni kitiems.
„Tinkamam mokymuisi ir mokymui būtina tvarkinga mokykla“
Norėdami padėti savo vaikams ir mokyklai, tėvai turėtų:
susipažinti su mokykloje taikoma tinkamo elgesio skatinimo politika ir ją remti;
raginti savo vaikus laikytis mokykloje nustatytų taisyklių ir rodyti pagarbą kitiems
moksleiviams, mokyklos darbuotojams bei jos turtui;
pasirūpinti, kad vaikai turėtų visas mokymosi priemones ir atliktų namų darbus;
skubiai reaguoti į mokyklos pareikštą susirūpinimą;
stengtis dalyvauti tėvų vakaronėse ir susirinkimuose, kuriuose aptariami mokymosi
rezultatai ir ateities perspektyvos;
dalyvauti mokyklos renginiuose;
gerbti mokyklos darbuotojus taip, kaip patys tėvai norėtų, kad juos gerbtų;
iškilus problemų su vaikais, nedelsiant pranešti apie jas mokyklai.

Siekdamos bendradarbiauti su tėvais ir moksleiviais, mokyklos stengsis:
tapti jaukiomis, draugiškomis ir saugiomis įstaigomis;
su moksleiviais elgtis sąžiningai ir pagarbiai;
patarti moksleiviams, kaip jie galėtų pagerinti savo mokymosi rezultatus;
padėti moksleiviams, jei jie patiria patyčias arba smurtą, arba jei jie turi kitokių
problemų, darančių poveikį jų mokymuisi;
papasakoti tėvams viską, kas liečia juos arba jų vaikus;

dirbti su tėvais, siekdamos įgyvendinti savo politiką;
įtraukti tėvus ir vaikus į esmines diskusijas dėl jų mokymo;
nedelsiant pranešti tėvams apie savo susirūpinimą vaikais;
jautriai reaguoti į tėvų arba moksleivių pareikštą susirūpinimą.

Norėdami sėkmingai mokytis, moksleiviai turėtų:
atvykti į pamokas kasdien ir laiku;
atvykti į pamokas turėdami visas reikiamas priemones ir atlikę namų darbus;
išmokti, įsidėmėti mokyklos taisykles ir jų laikytis;
pamokų metu dirbti susikaupę;
gerbti kitų moksleivių teisę mokytis ir mokytojų pareigą mokyti;
pertraukų metu elgtis saugiai, kad neįžeistų ir nenuskriaustų kitų moksleivių;
rodyti pagarbą kitiems moksleiviams ir iš jų nesityčioti;
tausoti mokyklos turtą.

Lapelio paskirtis
Tėvai, moksleiviai ir mokyklos darbuotojai turi žinoti, kaip galėtų padėti vieni kitiems.
Šiame lapelyje rašoma, kaip tai galima padaryti.
Jei tėvai, moksleiviai ir mokyklos darbuotojai dirbs bendrai, mokykloje bus užtikrintas
tinkamas elgesys.
Šiame lapelyje aprašytas nuolatinis ryšys tarp mokyklos ir namų turėtų padėti tėvams,
moksleiviams ir mokyklos darbuotojams lengviau rasti bendrą kalbą.
Jei ir tėvai, ir moksleiviai, ir mokyklos darbuotojai laikosi šių nuostatų, paprastai nekyla
problemų dėl netinkamo elgesio. Visus iškilusius klausimus derėtų spręsti draugiškai.

