
Okręg szkolny Pleasant Valley
TYTUŁ I

KOMPAKT SZKOŁA – RODZIC – UCZEŃ

Pakiet szkoła-rodzic-uczeń zostanie opracowany wspólnie z rodzicami i członkami rodziny. Porozumienie
określa, w jaki sposób rodzice, cały personel szkoły i uczniowie będą dzielić odpowiedzialność za
poprawę wyników w nauce uczniów oraz środki, za pomocą których szkoła i rodzice będą budować i
rozwijać partnerstwa, aby pomóc dzieciom osiągnąć wysokie standardy państwowe (ESSA, sekcja
1116(d)).

School
Pleasant Valley Elementary School rozumie znaczenie doświadczenia szkolnego dla każdego ucznia i
jego rolę jako nauczycieli i modeli. W związku z tym szkoła zgadza się wykonywać następujące obowiązki
najlepiej jak potrafi:
● Zapewnienie wysokiej jakości programu nauczania i instrukcji we wspierającym i efektywnym
środowisku uczenia się, które umożliwi dzieciom obsługiwanym w ramach tej części sprostanie
wymagającym stanowym standardom akademickim

● Podjęcie znaczenia komunikacji między nauczycielami a rodzicami na bieżąco poprzez co najmniej
o – konferencje rodziców z nauczycielami w szkołach podstawowych, przynajmniej raz w

roku, podczas których porozumienie będzie omawiane, ponieważ porozumienie dotyczy
indywidualnych osiągnięć dziecka,

o częste informowanie rodziców o swoich postęp dzieci;
o rozsądny dostęp do personelu, możliwości wolontariatu i uczestniczenia w zajęciach z

dzieckiem oraz obserwacja zajęć w klasie; oraz
o Zapewnienie regularnej dwukierunkowej, znaczącej komunikacji między członkami

rodziny a personelem szkoły oraz, w miarę możliwości, w języku zrozumiałym dla
członków rodziny. (wymagane) (ESSA, Sekcja 1116(d)(1-2))

● Traktuj każde dziecko z godnością i szacunkiem
● Staraj się odpowiadać na indywidualne potrzeby ucznia
● Uznaj, że rodzice są niezbędni dla sukcesu dziecka i szkoły
● Zapewnij bezpieczne, pozytywne i zdrowe środowisko do nauki
● Zapewnienie każdemu uczniowi dostępu do wysokiej jakości doświadczeń edukacyjnych
● Zapewnienie, że personel szkoły jasno wyraża oczekiwania dotyczące wyników zarówno uczniom, jak i

rodzicom

Rodzic
Rodzic rozumie, że uczestnictwo w edukacji ucznia pomoże mu w osiągnięciach i postawie. Dlatego
rodzic będzie nadal wypełniał następujące obowiązki najlepiej jak potrafi:
● Wolontariat w klasie
● dziecka Wspieranie nauki dziecka
● Uczestnictwo, w stosownych przypadkach, w podejmowaniu decyzji dotyczących edukacji jego dziecka i

pozytywnego wykorzystania czasu pozalekcyjnego
● Stworzyć domową atmosferę, która wspiera naukę
● Wysyłać ucznia do szkoły na czas i dobrze wypoczętego regularnie
● Uczestniczyćkonferencjach rodziców/nauczycieli
● w uroczystościach szkolnych iZachęcać dziecko do okazywania szacunku wszystkim członkom

społeczności szkolnej i mienia szkoły



● Przejrzyj wszystkie komunikaty szkolne i odpowiadaj szybko

Student
Student zdaje sobie sprawę, że edukacja jest ważna. To on jest odpowiedzialny za swój sukces. W związku
z tym zgadza się wypełniać następujące obowiązki najlepiej, jak potrafi:
● Codziennie punktualnie
● docierać do szkoły Rozwijać pozytywne nastawienie do szkoły
● Być odpowiedzialnym za terminowe odrabianie lekcji
● Współpracy, wykonując polecenia nauczyciela i poprosić o pomoc w razie potrzeby
● Wykonywać codzienną pracę, która jest schludna i odzwierciedla najlepsze wysiłki ucznia
● Szanować wszystkich członków szkoły i mienie szkoły


