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Anunt important
Inainte de sfarsitul semestrului noul Cod de Conduita al Parintelui v-a fi trimis fiecarei gospodarii. Personalul este
obligat sa respecte Codul de Conduita al Personalului si copiii Politica de Comportament.
In vederea acestui lucru, am vrut sa evidentiez o parte esentiala al acestui nou Cod de Conduita al Parintelui:
La Scoala Primara John Gulson credem ca este important sa:
• Lucram in parteneriat cu parintii ca sa sprijinim educatia copiilor
• Sa cream un mediu sigur, respectuos si favorabil incluziunii pentru elevi, personal si parinti
• Sa modelam un comportament adecvat pentru elevii nostri tot timpul
Pentru a ne ajuta sa facem acest lucru, stabilim asteptari si instructiuni clare privind comportamentul pentru toti
membrii comunitatii noastre. Acestea includ personalul (prin condul de conduita al personalului) si elevii (prin politica
noastra de comportament).
Ne asteptam ca parintii, ingrijitorii si alti vizitatori sa:
• Sa respecte etosul, viziunea si valorile scolii noastre
• Sa lucreze impreuna cu personalul in interesul elevilor nostri
• Sa trateze cu respect toti membrii comunitatii scolare – oferind astfel un bun exemplu prin limbaj si
comportament
• Sa gaseasca o solutie pasnica pentru toate problemele
• Sa corecteze comportamentul propriului copil (sau al celor aflati in grija lor), in special in public, unde ar putea
duce la conflict, agresiune sau o conduita periculoasa
• Sa abordeze membrul adecvat din personalul scolii, care poate ajuta in rezolvarea oricaror probleme
ingrijoratoare
Comportament care nu v-a fi tolerat:
• Perturbarea sau amenintarea de a perturba operatiunile scolare (inclusiv evenimente pe terenul scolii
si meciuri de echipe sportive)
• Injuraturi sau folosirea unui limbaj jignitor
• Afisarea unui temperament sau strigatul catre membrii personalului, elevi sau alti parinti
• Amenintarea unui alt membru al comunitatii scolare
• Trimiterea mesajelor abuzive unui alt membru al comunitatii scolare, inclusive prin mesaj, e-mail sau
retele sociale
• Postarea unor comentarii calomnioase, jignitoare sau derogatorii despre scoala, personalul acesteia
sau orice alt membru al comunitatii sale, pe platformele de socializare
• Folosirea pedepsei fizice asupra copilului dumneavoastra pe terenul scolii
• Orice comportament agresiv (inclusive verbal sau scris) fata de un alt copil sau adult
• Disciplinarea copilului unei alte persoane – va rugam sa aduceti la cunostinta unui membru al
personalului orice incident de comportament
• Utilizarea unui telefon mobil pe terenul scolii pentru a inregistra/a fotografia copiii, personalul sau
familiile
• Fumatul sau consumul de alcool in incinta scolii (cu exceptia cazului in care alcoolul a fost permis in
cadrul unui eveniment special)

Va multumim pentru sprijinul acordat!

Editia: #5

Semestrul: Toamna

Data: Vineri 4 Decembrie 2020

Stelele saptamanii

Prezenta

1DS: David
1EM: Zain
1BS: Kaiser
2FB: Fazeelat
2SR: Aisha
2SB: Mouda
3HT: Wajid
3JR: Abdullah
4TB: Solyana
4JT: Maryam
4PN: Rayyan
5MO: Abdulrahman
5PW: The Whole Class!
Prezenta intregii scoli:
94.1%
Clasa castigatoare: 5WB

6KB: The Whole Class!
6MM: Nafisa
6CS: Dylan
Felicitari tuturor!!
Bravo Hussain (Year R), Salman (Year 1) and Mussadiq
(Year 2) pentru un citit uimitor saptamana aceasta!!

Mesaj de la doamna Sumner:
Cu toate ca am iesit din carantina nationala, datorita faptului ca Coventry ramane in gradul 3, toate
protocoalele actuale se mentin.
In aceasta saptamana, doamna Webberley-Holmes si cu mine, ne-am uitat la calitatea predarii si
invatarii ce are loc in scoala. Am vrut sa va impartasesc cat de impresionate am fost amandoua de
dorinta copiilor dumneavoastra de a invata si de cat de capabili sunt toti! Scoala este capabila sa
fie exceptionala si acesta este scopul pe care il urmez in conducerea scolii – ca si copiii, tintim sus!
Prin urmare, am vrut sa va multumesc voua, familiilor noastre, pentru toata munca grea depusa
acasa cu copiii – indiferent daca este vorba de mame, tati, bunici, frati, surori…..sprijinul
dumneavoastra inseamna totul pentru scoala si pentru mine, ca si directoare.
Am primit o multime de intrebari despre felicitari de Craciun si cand/daca copiii le pot aduce
la scoala. Datorita coronavirusului trebuie sa gestionam acest lucru cu atentie. Prin urmare,
felicitarile vor fi premise numai copiilor care sunt in cadrul aceleiasi clase (balon).
Felicitarile trebuie aduse si predate personalului pana vineri 11 decembrie. Le vom pune in
carantina pe parcursul weekendului si le vom inmana copiilor luni 14 decembrie.
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In aceasta saptamana am avut un vizitator obraznic la scoala noastra,
ce a provocat nazbatii si haos……..

Elful a facut ceva mizerie in jurul scolii….arunca o privire la ceea ce a
facut elful in 4JT

Ma intreb unde v-a fii Elful saptamana viitoare?

