
Acord între Casă-Școală Charles T. Koontz

Un Acord de Responsabilitate Comună a Școlii de Titlul I

2022 – 2023

Împuternicirea Comunității Koontz să îmbrățișeze învățarea continuă  și leadership.

Ce este un Acord între Casă-Școală ?

Un Acord între Casă-Școală  este o convenție pe care părinții, elevii și profesorii îl dezvoltă
împreună. Acesta explică modul în care părinții și profesorii vor lucra împreună pentru a oferi
sprijinul necesar tuturor elevilor noștri ca să atingă standardele la nivel de clasă. Părinții, elevii și
personalul Școlii Intermediare Koontz lucrează împreună pentru a crea acest Acord între Casă-Școală .
Profesorii vor oferi părinților strategii pe care să le folosească acasă, părinții vor juca un rol activ în
educația copilului lor, iar elevii vor susține propria lor învățare. Acest contract este revizuit și modificat
în fiecare an în funcție de nevoile părinților, elevilor și personalului.



Acasă
În calitate de părinte/tutore, eu promit să …

● Asigur că copilul meu merge la școală în mod regulat și constant la timp.
● Ofer un loc liniștit pentru teme de casă/studiu de acasă.
● Vorbesc zilnic cu copilul meu despre experiențele școlare, evenimentele actuale și despre ceea ce

învață la școală.
● Aduc preocupările mele profesorului sau administrației copilului meu cât mai devreme posibil.
● Particip la conferințe și evenimente de familie-școală atunci când este posibil.
● Citesc cu copilul meu și să îl încurajeaz să citească zilnic.
● Încurajez copilul să fie responsabil pentru laptopurile lor ( să îl aducă la școală încărcat și gata

de plecare).

La Școală

În calitate de profesor al copilului dvs, eu promit să...

● Furnizez activități motivante care sunt bazate pe cele mai bune practici de predare și voi utiliza
proceduri eficiente de gestionare a clasei.

● Ajut părinții și elevii să înțeleagă ce așteptări sunt în clasă, obiectivele de instruire și sistemele
de notare.

● Profesorii vor comunica prin buletine informative, conferințe, e-mail, site-ul web profesor/școală
și comunicare scrisă.

● Iau în considerare punctele forte și nevoile individuale ale elevilor atunci când planific lecțiile și
voi promova un sentiment de apartenență pentru toți.

● Colaborez cu alți profesori din comunitățile de învățare profesională (PLC) pentru a utiliza
standardele de stat din Carolina de Nord și abilitățile secolului 21 în predarea la clasă.

În calitate de elev , eu promit să…

● Merg la școală în mod regulat, să fiu în mod constant la timp și să muncesc din greu pentru a
învăța.

● Împărtășesc părinților mei ceea ce învăț la școală.
● Demonstrez leadership, empatie, respect, o atitudine pozitivă și disciplina de sine.
● Finalizez temele zilnic.
● Fiu proactiv și să cer ajutor atunci când este nevoie.
● Respect profesorii și alți elevi.
● Folosesc laptopul, e-mailul elevului și aplicațiile online, inclusiv internetul, în mod responsabil și

mă voi asigura că sunt încărcate în fiecare zi.



Vă rugăm să revizuiți acest Acord între Casă-Școală , să completați informațiile de mai
jos, să semnați numele dvs. mai jos și desigur să returnați această pagină împreună cu

copilul dvs. cât mai curând posibil.

Vă Mulțumim!

Numele elevului (Numele și Prenumele): ____________________________________

Profesor de Acasă:______________________________________________

Semnătura Profesorului de Acasă :  ____________________________________

Semnătura Directorului: ______________________________________________

Semnătura Elevului: _______________________________________________

Semnătura Părintelui/Tutorelui:  _____________________________________


