Dobre Zachowanie
w Szkole
W jaki sposób pozostać w kontakcie ze szkołą
Niniejsza ulotka przedstawia sposoby w jakie szkoły, rodzice oraz uczniowie mogą sobie
wzajemnie pomagać.
„Dobre zachowanie w szkole jest konieczne dla efektywnej nauki oraz nauczania”
W celu udzielenia wsparcia swoim dzieciom i ich szkole, rodzice powinni:
poznać i popierać szkolną politykę promowania dobrego zachowania
zachęcać dzieci do przestrzegania reguł szkolnych i okazywania szacunku innym
uczniom, personelowi szkoły oraz cudzej własności
upewnić się, że ich dzieci mają wszystko, czego potrzebują do szkoły, a także
odrobiły zadanie domowe
szybko reagować na zauważane przez szkołę problemy
dokładać wszelkich starań, aby uczęszczać na wieczorki dla rodziców oraz
spotkania dotyczące postępów i kariery dziecka
brać udział w życiu szkoły
traktować personel szkolny z takim szacunkiem, jakiego sami oczekują od innych
bezzwłocznie powiadamiać szkołę o wszelkich obawach dotyczących własnych
dzieci
W celu współpracy z rodzicami i uczniami, szkoły będą:
stanowić ciepłe, przyjazne i bezpieczne miejsce
traktować uczniów sprawiedliwie i z szacunkiem
służyć uczniom radą w jaki sposób poprawić wyniki w nauce
udzielać wsparcia uczniom, którzy padli ofiarą znęcania się lub wykorzystywania
przez równieśników, bądź są ofiarą innych problemów mających wpływ na ich
edukację

informować rodziców o wszystkim, co może mieć wpływ na nich lub ich dzieci
wspólnie z rodzicami realizować swoją politykę
angażować rodziców oraz dzieci w podejmowanie kluczowych decyzji o ich edukacji
niezwłocznie powiadamiać rodziców o wszelkich zauważonych problemach
w delikatny sposób reagować na wszelkie obawy wyrażone przez rodziców lub
uczniów
W celu odniesienia korzyści z edukacji szkolnej, uczniowie powinni:
codziennie, punktualnie uczęszczać do szkoły
przychodzić do szkoły z wszystkim, czego potrzebują oraz z odrobionym zadaniem
domowym
nauczyć się, zrozumieć oraz przestrzegać reguły szkolne
jak najpilniej uczyć się w klasie
szanować prawo do nauki innych uczniów oraz nauczycielski obowiązek nauczania
zachować bezpieczeństwo podczas przerw i nie robić nic, co mogłoby zdenerwować
lub zranić innych
traktować innych uczniów z szacunkiem i ich nie tyranizować
szanować własność szkolną
Cel ulotki
Rodzice, uczniowie oraz personel szkół powinni wiedzieć jak można sobie wzajemnie
pomagać. Niniejsza ulotka ilustruje przykłady takiej współpracy.
Jeżeli rodzice, uczniowie i personel szkolny ze sobą współpracują, wzrasta
prawdopodobieństwo dobrego zachowania.
Przedstawiony w tej ulotce regularny kontakt między szkołą a domem powinien ułatwić
wzajemną komunikację pomiędzy rodzicami, uczniami oraz personelem szkoły.
Jeżeli każda ze stron robi to, czego się od niej oczekuje, w normalnych przypadkach nie
powinno być problemów z zachowaniem. Jeżeli jednak będą one miały miejsce, należy je
rozwiązać w sposób miły i życzliwy.

