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Imġiba Tajba u Dixxiplina 

STUDENTI: 

 Għandhom jirrispettaw lilhom infushom u lill-oħrajn; 
 M’għandhomx itellfu fil-klassi u a jistgħux joħorġu mill-klassi bla permess; 

 Għandhom jitkellmu xieraq IL-ĦIN KOLLU; 

 Għandhom jiġu l-iskola fil-ħin u jġibu ix-xogħol tad-dar fil-ħin;  
 Huma mistennija li jilsbu l-uniformi kompluta tal-iskola; 

 Għandhom jevitaw li jilbsu ornamenti, ħlief għal xi arloġġ jew imsielet 
(buttun) għall-bniet; 

 Il-bniet għandhom iżommu xagħarhom iżommuh miġbur b’xi żigarella 
sewda, salmon jew blu; 

 Ma jistgħux ifallu mill-iskola bla raguni valida; 
 Għandhom jibżgħu għall-kotba mislufa mill-iskola. Danni jridu jiġu mħallsa; 

 M’għandhomx iġibu mowbajls, kameras, strumenti teknoloġiċi u oġġetti 
oħra li mhumiex relatati m’attivitajiet skolastiċi l-iskola, jekk mhux bil-

permess tal-għalliema; 

ĠENITURI: 

 Għandhom jġibu t-tfal l-iskola fil-ħin. Il-gejts jingħalqu fit-8:35 ta’ filgħodu 

fix-xitwa, u fit-8:20 ta’ filgħodu fin-nofs ta’ nhari; 
 Għandhom juru rispett lejn l-għalliema, l-amministrazzjoni u ħaddiema 

oħra tal-iskola. L-iskola tista’ titlob għall-protezzjoni u l-intervent tal-
pulizija f’kaz ta’ ċirkostanzi ta’ theddid. 

 Għandhom iressqu l-ilmenti quddiem il-kap tal-iskola, mhux fil-preżenza 
tal-istudenti; 

 M’għandhomx ikellmu lill-għalliema mingħajr permess tal-amministrazzjoni. 

 Għandhom jinfurmaw lill-iskola meta t-tfal ma jkunux jifilħu.  
 Fl-ebda ħin ma jistgħu jidħlu l-iskola jekk mhux bil-permess tal-

amministrazzjoni. 
 tat-tfal tal-kinder għandhom jistennew lit-tfal fuq ir-rampa, wara l-grada ż-

żgħira, kemm waqt id-dħul kif ukoll waqt il-ħruġ mill-iskola. 

GĦALLIEMA, KINDERGARTEN ASSISTANTS, LEARNING SUPPORT ASSISTANTS U 
L-AMMINISTRAZZJONI: 

 Huma responsabbli mill-imġiba ta’ studenti li qegħdin fil-viċinanzi tagħhom 
il-ħin kollu. Qatt m’għandhom iħallu l-klassi waħedha; 

 Għandhom iżommu rendikont u jiċċelebraw mumenti ta’ mġiba tajba; 
 Għandhom jagħmlu distinzjoni bejn offiżi ta’ mġiba ta’ natura minuri u offiżi 

ta’ mġiba ta’ natura serja. 
 Għandhom ikunu puntwali għax-xogħol;  

 M’għandhomx ikellmu lill-ġenituri dwar materji li jikkonċernaw lill-iskola 
jekk mhux bil-permess tal-amministrazzjoni; 

 Għandhom jużaw rinfurzar posittiv, bl-użu ta’, ngħidu aħna, tifħir verbali, 
star charts, praise referral forms, eċċ; 

 Tfal tal-ewwel, it-tieni u t-tielet sena jkollhom break barra waqt ħin 
different minn dawk tar-raba’, il-ħames u s-sitt sena. L-istess jgħodd għall-

kinder 1 u kinder 2. 


