Slough and Eton Church of England Business and Enterprise College uwaza, ze partnerswo pomiedzy
domem a szkola jest bardzo istotne, aby zapewnic dziecku sukces.
Aby uzyskac najlpszy efekt, uczniowie zgadzaja sie aby:















Byc punktualnie w szkole I uczestniczyc regularnie w zajeciach.
Nosic odpowiedni mundurek I byc przygotowanym do zajec.
Godnie reprezentowac szkole.
Zachowywac sie poprawnie w klasie I poza klasa.
Okazywac szacunek I opiekowac sie rzeczami innych osob.
Byc odpowiedzialnym za swoje rzeczy. Nie przynosic do szkoly drogich przedmiotow oraz
pieniedzy o duzej wartosci.
Szanowac swoj dzienniczek I zapisywac w nim prace domowe.
Oddawac prace domowe na czas.
Uczestniczyc w zajeciach pozaszkolnych I brac czynny udzial w szkole.
Przekazywac listy, notatki, piatkowe Review dla rodzicow w dniu ich otrzymania.
Rozmawiac z rodzicami I nauczycielami na temat spraw zwiazanych ze szkola.
Dotrzymywac zasad dotyczacych e-Safety polisy, ktora jest w klasach ICT, jak I na stronie
internetowej szkoly.
Zglaszac nieprawidlowe zachowanie uczniow.
Utrzymywac pozytywne relacje pomiedzy domem a szkola.

Odnosnie do uzywania szkolnego IT :















Kazdy uczen ma swoja nazwe uzytkownika I haslo znane tylko sobie, zabezpieczone I
chronione przed innymi uzytkownikami.
Kazdy uczen jest zobowiazany do zachowywania tajemnicy swoich danych personalnych
podcza zajec on-line.
Wszelkie nieprawidlowe informacje, maile, posty, nalezy zglosic natychmiast.
Nie wolno uzywac szkolnego internetu w celach prywatnych bez pozwolenia.
Nie wolno uzywac szkolnego internetu do gier hazardowych on -line, zakupow
internetowych.
Nie udostepniac, kopiowac, usuwac ani modyfikowac plikow innych uzytkownikow bez ich
wiedzy.
Uprzejmie I kulturalnie komunikowac sie z innymi.
Nie mozna robic I wysylac zdjec osob trzecich I bezstronnych bez ich zgody.
Wolno korzystac z urzadzen osobistych, nosnikow , telefonow komorkowych , USB, zgodnie
z polisa szkoly.
Nie wolno rozsylac, I sciagac z internetu rzeczy nie legalnych oraz nie odpowiednych.
Nie wolno sciagac programow pozwalajacych na ominiecie zabezpieczen.
Wszelkie nieprawidlosci systemu ,oprogramowania oraz uszkodzenia sprzetu, nalezy zglaszac
natychmiast.
Nie mozna samodzielnie instalowac, odinstaloywac dowolnych programow na zadnym.
urzadzeniu szkolnym, lub zmieniac ustawien komputerowych.
Nie wolno manipulowac, odlaczac, naprawiac ani uszkadzac sprzetu szkolnego.





Za zgoda nauczyciela uczen moze uzywac grup spolecznosciowych.
Moze wykorzystac prace osob trzecich tylko wylacznie za zgoda autora.
Nie pobierac dziel chronionych prawami autorskimi (muzyki I filmow wideo).

Aby uzyskac najlepsze wyniki uczniow, rodzice zgadzaja sie aby:










Wspierac przepisy szkoly.
Brac czynny udzial we wszystkich aspektach zwiazanych z dziecka szkola.
Pilnowac aby dziecko uczeszczalo do szkoly regularnie, punktualnie, oraz bylo zawsze
przygotowane na zajecia.
Komunikowac sie ze szkola odnosnie wszystkich informacji, ktore moga miec wplyw na
nauczanie I zachowanie dziecka.
Informowac szkole, jesli z jakiegokolwiek powodu dziecko bedzie nie obecne w szkole.
Upewnic sie ze dziecko bedzie przestrzegalo procedury zachowania I bedzie wspieralo akcje,
ktora podejmuje szkola.
Popierac nauke poza szkola, zapewnic odpowiednie udogodnienia do nauki oraz wspierac
dziecko do odpowiedniego zachowania wobec nauki.
Uczestniczyc w wywiadowkach I innych spotkaniach gdzie obecnosc rodzicow jest
obowiazkowa.
Utrzymywac pozytywne relacje pomiedzy domem a szkola.

Aby zapewnic najlepsze osiagniecia uczniow, szkola zobowiazuje sie do :









Zapewnienia bezpiecznego srodowiska dla dziecka.
Oferuje szeroki I rownowazny program nauczania dla uczniow o roznych umiejetnosciach.
Zacheca wszystkich uczniow do wziecia odpowiedzialnosci za wlasna nauke.
Informuje rodzicow/opiekunow o postepach dziecka I wszystkich innych spraw zwiazanych
ze szkola.
Zatwierdza, ze wszyscy uczniowie przestrzegaja zasad dobrego zachowania w szkole.
Ustala regularne zadania domowe I zapewnia odpowiednie miejsce do nauki w szkole.
Ocenia prace uczniow I motywuje ich do dalszej nauki aby moc osiagnac osobiste cele.
Utrzymuje pozytywne relacje pomiedzy domem a szkola.

