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Tytuł I nadrzędnych zasad zaangażowania
(Na szczeblu Powiatowym)

Możliwości zaangażowania rodziców będzie zawierać następujące:
1. Na początku każdego roku szkolnego, list, będzie Strona główna wysłane do wszystkich
rodziców dzieci wybranego tytułu program. Ten list będzie informować rodziców o umieszczenie
dziecka w programie, powody, dla takiego włączenia, a charakter instrukcji udzielanych. Wszyscy
rodzice zostaną zaproszeni do udziału w całej dzielnicy tytuł I planowania i realizacji spotkania
także jako tytuł I rodziców spotkania odbędzie się w każdy projekt szkoły podczas na początku
roku szkolnego. Te spotkania zapewni rodzicom informacje dotyczące celów instruktażowe i
metody programu a także możliwość wejścia do planowania przyszłości tytuł projektów.
2. Akademicki wsparcia (tytuł) nauczycieli zapewni sprawozdania z postępu prac dla rodziców
uczniów klas 1 i powyżej na bieżąco. Ponadto wywiadówki zostanie zaplanowane dwa razy
każdego roku po południu i wieczorem czas konferencji dostępne. Podczas tych konferencji
portfolio zawierające próbki pracy studenta będą dostępne dla rodziców, aby sprawdzić i
zarejestrować.
3. Każdy tytuł I szkoła przeprowadzi posiedzenia co najmniej raz każdego roku, gdzie rodzice tytuł
I studentów będzie mieć zapewnioną możliwość spotkać się z personelu szkoły dla celów
planowania, konsultacje, doradztwo i oceny oraz zapewnić stałe zasilanie rodziców do osiągnięcia
celów programu i rozwijanie poczucie partnerstwa. Spotkania te będą otwarte dla tytułu I rodziców
jak również do wszystkich innych zainteresowanych stron.
4. Przepisy będą, tak dalece jak praktyczne, za tłumaczenie programu ogłoszeń, sprawozdania z
postępu prac i innych drukowanych materiałów związanych z tytułu program.
5. Każdy tytuł projektu szkoły, pracy z rodzicami swoich uczniów, opracuje kompaktowy szkoły
rodzic, który opisuje, jak rodzice, pracownicy i studenci będą dzielić odpowiedzialność za
wspieranie wyższe osiągnięcia uczniów. Egzemplarz ten kompaktowy zostaną przekazane
rodzicom każdy tytuł I studentów.
6. Nie będzie coroczną ocenę zarówno treści i skuteczności tytuł I zaangażowanie programu i tytuł
program jako całość. W trakcie tego procesu zostanie zapewnione możliwości wprowadzania
rodziców.
7. Inne rodzaje zaangażowanie będzie również zachęcać. Obejmują one dzielnicy rodziny
matematyki program i rodziny pisania programu, jak również wspieranie działalności, których
rodzice i dzieci mogą wspólnie zrobić w domu takich jak czytanie razem.
8. Kopie tej polityki będą dostępne dla wszystkich rodziców uczniów biorących udział w tytule
program.

