Bħala Ġenitur/Kuratur ser nagħmel ħilti biex:
Kodiċi ta’ Mġiba għall-istudenti
















Nibgħat lil uliedi kuljum u fil-ħin.
Indaħħal lil uliedi l-iskola mill-grada li jidħlu minnha t-tfal.
Nibgħat lil uliedi bl-uniformi nadifa u sħiħa, u bil-P.E. kit filġranet mitluba.
Nibgħat lil uliedi bil-lunch skont kif indikat fil-lista tal-ikel
tajjeb għas-saħħa.
Nara li uliedi jkollhom magħhom x’jixorbu skont kif indikat
fil-lista tax-xorb tajjeb għas-saħħa.
Meta jkunu ma jifilħux navża lill-iskola u wara tlett ijiem inġib
ċertifikat u l-kartuna l-griża ffirmata mit-tabib.
Naqra in-noti/ċirkularijiet li nirċievi mill-iskola.
Niċċekkja l-pitazz tal-home-school-link kuljum u meta jkolli
bżonn nikteb fuqu nuża dejjem ir-rispett.
Nattendi għal-laqgħat u l-attivitajiet tal-iskola.
Ninforma lill-iskola b’xi diffikultajiet li jkollhom uliedi,
kundizzjonijiet ta’ saħħa jew problemi oħra li jistgħu
jaffettwaw lit-tfal fit-tagħlim jew is-saħħa tagħhom.
Niffirma meta mitluba nagħmel dan, jekk ikun hemm
oġġezzjoni nikkuntattja lill-iskola.
Nissapportja lill-uliedi billi nara li dawn jagħmlu l-homework
li jingħataw u nħeġġiġhom jistudjaw.
Ngħin lil uliedi jkunu responsabbli billi nurihom meta naqsu
jew żbaljaw.
Kull meta jkolli xi diffikultà u ma nifhimx il-mod kif ittieħdu
xi deċiżjoniet fil-konfront ta’ wliedi nersaq l-iskola biex
niċċara d-difikultajiet.
Jien qrajt dak li hu mistenni minni bħala ġenitur u ser
nagħmel ħilti biex inwettqu.

Firma tal-Ġenitur

Kulleġġ Santa Margerita

Skola Primarja Kalkara

Noti lill-Ġenituri
Qbil bejn id-dar u l-Iskola

Isem it-tifel/tifla
Klassi
Kulleġġ Santa Margerita

Din in-nota qasira tispjega l-għanijiet ta’ dawn il-kodiċi ta’
Mġiba li nistennew minn kull tifel u tifla li jattendu din l-iskola.
Nispera din l-introduzzjoni tkun ta’ għajnuna.
Il-kodiċi ta’ Mġiba tiġi aġġornata minn żmien għal żmien biex
kemm jista’ jkun din tibqa’ relevanti għaż-żmien li qed ngħixu
fih. Biss il-prinċipji li fuqhom tinbena din il-Kodiċi jibqgħu
dejjem l-istess jiġifieri ta’ valuri mibnija fuq ir-rispett.
L-għan tagħna hu li fl-iskola nibqgħu nipprovdu ambjent fejn
kulħadd iħossu milqugħ u maħbub, u fejn kulħadd ikun
rispettat biex b’hekk l-istima li kull tifel u tifla għandu jkollhom
lejhom infushom tikber u tissaħħaħ.
Aħna nixtiequ nibqgħu inżommu livell għoli ta’ mġiba biex lesperjenza edukattiva tat-tfal tkun waħda pożittiva u
interessanti.
Drittijiet
It-tfal għandhom id-dritt jiżviluppaw il-potenzjal tagħhom u li
jitgħallmu f’ambjent bla periklu u li jkunu għal qalbhom.
Dmirijiet/Regoli
Ir-regoli huma essenzjali biex jinżammu dawn id-drittijiet.
Meta jiġu mħarsa r-regoli ikunu qed jiġu mħarsa d-drittijiet.
Responsabbiltajiet
It-tfal nagħllmuhom ikunu responsabbli tal-imġiba tagħhom.
Huma jifhmu li meta jagħżlu li jiksru r-regoli, hemm ilkonsegwenza.
Mġiba Mhux Mixtieqa
 Nuqqas ta’ rispett
 Ġlied
 Theddid u bullying
 Diżubbidjenza
 Diskriminazzjoni
 Vandaliżmu fuq proprjetà tal-iskola

Mġiba Xierqa








Sforz u Impenn biex wieħed jagħti l-aħjar.
Kliem li juri rispett lejn kulħadd u bla ħafna għajjat.
Rispett lejn l-oħrajn.
Użu bil-għaqal tal-affarijiet li hemm fl-iskola.
Għajnuna lil sħabek.
Wieħed ifittex l-għajnuna minn min jista’ jgħin meta
wieħed ikun inkwetat.
Responsabbiltà għal dak li wiħed jagħmel.

Aħna nemmnu li aktar nistgħu nilħqu l-għanijiet tagħna billi
nkunu pożittivi u nfaħħru u niċċelebraw mġiba tajba. Biex
jgħinna naslu għal dan se nintroduċu l-Award Scheme,
sistema li tippremja lil dawk li jżommu mar-regoli u li jagħmlu
sforz fix-xogħol tagħhom jew jgħinu lil sħabhom. L-għalliema
ser tkun qed tagħti kupun ta’ mertu li fih ikun spjegat għaliex
dan ingħata. Il-kupun jasal id-dar biex il-ġenituri jkunu
nfurmati u tintalab il-firma. Tlett kupuni ta’ Mertu jfissru
ċertifikat. Ma 3 ċertifikati jingħata token. Mill-banda l-oħra
min jikser ir-regoli jingħata kupun isfar (Warning Card). Mat3 kupuni sofor jinħareġ kupun aħmar. Dan ikun jitlob
konsegwenza.
Nittamaw li nsibu s-sapport tagħkom għax aħna nemmnu li
l-koperazzjoni tagħkom hija importanti ħafna biex tgħinuna
nżommu l-ordni u r-rispett fl-iskola għall-ġid ta’ uliedkom
stess. Għalhekk qed nitolbukom biex tiffirmaw l-agreement
(kunsens) li jinsab fl-aħħar paġna bħala turija li intom qed
taqblu ma dak li qrajtu u fhimtu hawn.

