Шкільне Управління Округу Сарасоти, Флорида
Школа Cranberry Elementary
Угода між школою та домом
2019-20 Навчальний Рік

UKRAINIAN

АДМІНІСТРАТОРИ CRANBERRY ПОВИННІ:
• Ввічливо спілкуватися з сім’ями, шкільним персоналом та громадою
• Бути сильними викладачами та лідерами
• Підтримувати високі вимоги по відношенню до академічних предметів та дисципліни
• Заохочувати підтримку та участь громади
ПЕРСОНАЛ CRANBERRY ПРИЙМАЄ НА СЕБЕ НАСТУПНІ ОБОВ’ЯЗКИ:
• Поважати учнів, батьків, персонал та адміністрацію
• Демонструвати шкільні правила та правила класу, наслідки та нагороди у своїх класах
• Наглядати за поведінкою учнів, створюючи безпечне та організоване шкільне середовище
• Для кожного учня надавати якісну шкільну програму у позитивному середовищі
• Допомагати сім’ям розвивати у їх дітях самодисципліну, самоповагу та самовпевненість
• Знати які методи та матеріали краще всього працюють для кожного учня
• Спілкуватися з сім’ями, громадою та персоналом
ЯК БАТЬКИ УЧНЯ CRANBERRY МОЇМИ ОБОВ’ЯЗКАМИ Є :
• Своєчасно відправляти свою дитину до школи, відпочивши та бути готовим до навчання у необхідній шкільній формі
• Бути активним учасником у навчанні моєї дитини, регулярно перевіряючи домашні роботи та щоденно підписуючи
щоденник
• Поважати персонал та адміністраторів
• Відкрито спілкуватися з шкільним персоналом
• Показувати позитивний приклад, наприклад: читати із своєю дитиною
• Навчати свою дитину, пояснюючи, що існує відповідальність, позитивна чи негативна, яка пов’язана з його/її
поведінкою
• Брати активну участь у шкільних зайняттях
ЯК УЧЕНЬ CRANBERRY Я БУДУ:
• Виконувати шкільні та класні правила
• Поважати майно школи та всіх членів громади включаючи однолітків, відвідувачів, волонтерів, персонал та батьків
• Демонструвати відповідну поведінку у класі та на території школи
• Своєчасно виконувати всі шкільні та домашні вправи
• Своєчасно відвідувати школу, відпочиши та бути готовим до навчання
• Демонструвати зріст мислення по відношенню до навчання та вірити у свій успіх
• Відповідати за своє особисте навчання та дії
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Підпис адміністратора: ____________________________________ Ім’я друкованими літерами: ________________
Підпис вчителя: ____________________________________________Імя’ друкованими літерами: _________________
Підпис батьків: _______________ _____________________________Ім’я друкованими літерами: __________________
Підпис учня: ______________________________________________ Ім’я друкованими літерами: _________________
Біла копія – у справу учня

Жовта копія – Вчителю

Pожева копія – Батькам
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