HOME/SCHOOL AGREEMENT
School will:












Care for your child’s safety and well-being
Encourage your child to do his/her best at all times
Contact parents if there is a problem with punctuality, behaviour or attendance
Encourage your child to take care of their surroundings and other people
Inform parents about your child’s progress
Provide a balanced curriculum to meet the individual needs of your child
Have high expectations of your child for their work and behaviour
Organise appropriate homework
Support your child in every way if they have Special Educational Needs
Have an ‘open door’ policy where parents and members of our school community feel
welcome and valued
Not accept use of bad language

I/We will:










Make sure that my child comes to school every day on time
Telephone school in the morning if they are absent
Inform school about any concerns or problems that might affect my child’s work or
behaviour
Support my child with homework and other opportunities for home learning especially
reading
Attend Parent/Teacher meetings which are held once a term to discuss my child’s progress
Support the school’s Behaviour Policy and guidelines
Make sure my child does not wear jewellery at school which is unsafe for PE
Get to know about my child’s life at school
Ensure my children know bad language is not appropriate in school

Child’s name: ……………………………………………………………………………….
Date of birth: ……………………………………………………………………………….
Parent/carer signature: ………………………………………………………………
School signature: M Young

Date: ……………………………………….

Domáci/školský súhlas

Škola bude:












Starať sa o zdravie a bezpečnosť vášho dieťaťa
Povzbudzovať vaše dieťa k lepšiemu výkonu za každých okolností
Kontaktovať rodičov, ak sa vyskytne problém so školským poriadkom, správaním alebo
s dochádzkou
Povzbudzovať vaše dieťa, aby sa staralo o svoje okolie
Informovať vás rodičov o prospechu vášho dieťaťa
Zaisťovať vyvážené osnovy tak, aby spĺňali individuálne potreby vášho dieťaťa
Mať vysoké nároky na vaše dieťa, čo sa týka správania a prospechu
Organizovať vhodné domáce úlohy
Podporovať vaše dieťa, ak má špeciálne vzdelávacie potreby
Mať taktiku“otvorených dverí“, kde sa rodičia a členovia našej komunity cítia vítaní a ctení.
Nebude akceptovať hrubé vyjadrovanie

Ja/My budeme:










Zaisťovať, že moje dieťa príde do školy načas
Telefonovať ráno do školy, že moje dieťa chýba
Infomovať školu o všetkých obavách a problémoch, ktoré by mohli ovlyvniť prospech a
správanie dieťaťa
Podporovať moje dieťa v domácich úlohách a v inom domácom učení, hlavne v čítaní
Zúčastňovať sa rodičovských združení, ktoré sa konajú raz za semester a informovať sa o
prospechu môjho dieťaťa
Podporovať školský poriadok a jeho pokyny ohľadom správania sa detí
Uistiť sa, že moje dieťa nenosí žiadne šperky, pretože je to nebezpečné na telesnú výchovu
Zoznamovať sa so životom dieťaťa v škole
Uistiť sa, že moje dieťa vie, že hrubé vyjadrovanie v škole je neprijateľné
Meno dieťaťa.....................................................................................................
Dátum narodenia...............................................................................................
Podpis rodiča/opatrovateľa...............................................................................

Podpis školy: M Young

Dátum…………………………………………………

