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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
MGA GURO

MGA MAGULANG
MAGSISIKAP SILA NA
Makipagtulungan sa lahat ng mga kawani sa
Makipagtulungan sa lahat ng mga kawani sa paaralan sa
paaralan sa mga nagtuturo o sa mga hindi
mga nagtuturo o sa mga hindi nagtuturo
nagtuturo
Laging magbigay ng impormasyon para sa lahat
Makisali sa mga aktibidad na iminungkahi ng paaralan
ng mga aktibidad sa paaralan
Ibahagi sa mga magulang ang kahalagahan ng
Ibahagi sa mga magulang ang kahalagahan ng mga
mga patakaran. Makipag-usap, magtaguyod at
patakaran.
igalang ang mga alituntunin ng paaralan
Igalang ang mga alituntunin ng paaralan
Lumikha ng mga pagkakataon para sa malugod
Dumalo sa mga pulong: pagtitipon, pakikipag-usap at mga
na pagtanggap at pang-unawa sa pagitan ng mga hakbangin na nilikha ng paaralan.
magulang at mga guro
Ipaalam ang mga taunang programang
Ibahagi at suportahan ang pagsasanay ng klase, ipahayag
pandidaktik at ang plano na pang-edukasyon.
din sa inyong anak ang inyong pagpuri at pagbigay halaga
Itaguyod ang tungkulin at ang autonomiya
sa kanyang mga gawain na ginawa sa paaralan at sa bahay.
Ipaliwanag ang mga pamantayan at mga bahagi
Sumang-ayon sa mga paraan ng pagsusuri; suportahan ang
na may kinalaman sa pagsusuri, ang mga
pagbibigay ng kabuluhan sa pamamagitan ng pagpapakita ng
kabuluhan at ang pagbigay ng halaga para
kagalakan sa improvement ng bata at purihin para maging
mapabuti ang pag-aaral.
tagumpay sa kanyang kahirapan.
Itaguyod at suportahan ang mga iba’t-ibang
Makipagtulungan sa pag-aayos ng mga iba’t-ibang pasimuno
pasimuno ng paaralan.

ANG MGA MAG-AARAL AY MAGSISIKAP
NA
Makipagtulungan sa lahat ng mga kawani sa
paaralan sa mga nagtuturo o sa mga hindi
nagtuturo
Ipaalam sa akin ang mga nangyari sa
paaralan kapag ako ay absent
Igalang ang mga alituntunin.

Lumahok sa mga aktibidad ng sarilingpagpahalaga

Panatilihin ang naaangkop na pag-uugali sa
mga piyesta ng paaralan.

Ang magulang, nabasa ang mga patakaran ng paaralan na mahalaga para sa tamang pakikisama sa sosyedad na sibil, nilagdaan, ng Punong-guro, itong Agreement of
Education Responsability isang kopya na kung saan ay mahalagang bahagi ng Pamantayan ng Paaralan.
Ang PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ (Agreement of Education Responsability) ay may-bisa sa buong panahon ng pagdalo ng mag-aaral.

Magulang ng mag-aaral ..................................................................... klase ........................................Primarya plesso …………………….................
(apelyido at pangalan)
PIRMA NG MAGULANG …………………………………………………………………………
Ang Punong-guro
Prof.ssa Alessandra Bertolini ………………………………………………..
Lugar at petsa.................................................................................
Traduzione a cura del progetto “Mi ascolti?” con il sostegno di Fondazione Cariplo

