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Oświadczenie o polityce zachowań szkół w Westminster
Naszym celem jest zapewnienie wyjątkowej edukacji dla wszystkich naszych uczniów.

Wierzymy w pielęgnowanie naszych uczniów, nagradzając odpowiednie zachowanie, aby rozwinąć
etos, w którym wszyscy członkowie społeczności szkolnej czują się bezpieczni i szanowani.

S - bezpieczny
H - Szczęśliwy
I
L - Uczenie się
T - Razem

Uczniowie w The Westminster School mają wiele złożonych potrzeb i czasami mają większe
trudności z zarządzaniem swoim zachowaniem niż pozostali uczniowie. W takich przypadkach
zostanie sporządzony indywidualny plan zarówno z uczniem, rodzicem / opiekunem, jak i z
personelem szkolnym.

Personel utrzymuje znakomite środowisko uczenia się, będąc pozytywnym, spokojnym i
konsekwentnym. Uczniowie są traktowani uczciwie, a dobre zachowanie jest zawsze celebrowane.

Szkoła Westminster ma trzy zasady:
• Jesteśmy tutaj, aby się uczyć i pozwalać innym się uczyć
• Wspieramy się nawzajem, aby osiągnąć
• Okazujemy szacunek dla siebie nawzajem i całego otoczenia

Nagrody
Punkty Vivo
Terrific Text Fridays -TTF
Połączenia telefoniczne do domu
Peer Praise Assemblies i certyfikaty
Dzień prezentacji
Wiadomości w dziennikach domowych / szkolnych
Rozmowy na koniec dnia szkolnego
Uczeń Oscary - rocznie
Wizyty z nagrodami
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Konsekwencje
Ostrzeżenie 1
Ostrzeżenie 2
Rozmowy dla dorosłych
Parking (w innej klasie) lub uspokojenie

Praca z rodzicami / opiekunami
Ważne jest, aby dom i szkoła współpracowały w celu poprawy zachowania.
Personel będzie starał się nawiązać kontakt w celu omówienia wyjątkowych zachowań lub obaw.
Jeśli to konieczne, zorganizowane zostanie spotkanie.

Wyłączenia
W pewnych okolicznościach może być konieczne wykluczenie ucznia z poważnych incydentów.
Członek SLT skontaktuje się z rodzicami / opiekunami w celu omówienia problemu i umówienia się
na spotkanie po wykluczeniu.

Polityka anty-bully - zobacz naszą Politykę przeciwdziałania nękaniu
Szkoła Westminsterska przez cały czas stosuje tolerancyjne podejście do bullyingu. Jest to
podejście całej szkoły, które ma na celu usunięcie przyczyn prześladowania. Zastraszanie (w tym
cyberprzemoc oraz korzystanie z mediów społecznościowych) zajmuje starszy członek personelu.

Ofsted cytuje:

Zachowanie uczniów jest wyjątkowe. Uczniowie są zainteresowani i zachwyceni swoimi lekcjami.
Słuchają dobrze dorosłych, którzy z nimi pracują, są grzeczni i uprzejmi dla dorosłych i gości.
(Listopad 2017)

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat naszych zasad zachowania, pobierz na stronie:
www.thewestminsterschool.co.uk
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