
 

 

 

 

 
 
 

Numele studentului: _____________________ CLASĂ: __________ 
 

Părinte/Îngrijitor  

Ca părinte/ îngrijitor al unui elev la școala Hendon mă angajez să:  

• Mă asigur că fiul / fiica mea frecventează școala în mod regulat, la timp, în 

uniformă și cu echipament corect  

• Sprijin fiul / fiica mea să facă temele  

• Sprijin politicile școlare în ceea ce privește comportamentul.  

• Particip la serile părinților și la alte întâlniri cu privire la progresul fiului / fiicei mele  

• Informez școala dacă există o problemă care ar afecta educația fiului / fiicei mele  

• Dau acordul ca fiul / fiica mea să fie fotografiat/ fotografiată, fotografia să fie 

păstrată în bazele de date școlare și folosită în școală în scopuri de identificare 

 

STUDENT  

În calitate de elev al școlii Hendon, mă angajez să: 

• Urmez școala în mod regulat, la timp, în uniformă, cu echipamentul corect 

• Am o atitudine bună față de învățarea la școală, precum și acasă  

• Cunosc Codul de conduită al școlii și să-l urmez în permanență la școală 

• Urmez regulile școlii  

• Tratez întreaga comunitate școlară și mediul școlar cu respect  

• Vorbesc cu un membru al personalului dacă am probleme sau nelămuriri 

• Contribui activ la viața școlii și a comunității mai largi 

 

ŞCOALĂ  

În calitate de angajat individual și ca și întreaga școală, ne angajăm să: 

• Aspirăm să îndeplinim toate obiectivele Declarației de Viziune al Școlii Hendon și să 

transformăm viețile prin așteptările noastre înalte și standardele înalte pentru toți. 

• Insistăm pe un standard ridicat de muncă și comportament, construind relații bune între 

elevi, familie și școală  

• Oferim un curiculum accesibil și echilibrat pentru a satisface nevoile copilului dumneavoastră 

• Stabilim, corectăm și monitorizăm temele în conformitate cu politica școlară  

• Oferim copilului dvs. facilități să își facă temele în școală  

• Să ne pese de sănătatea, siguranța și fericirea fiului / fiicei dumneavoastră 

• Ascultăm părinții și elevii și să tratăm pe toată lumea cu respect 

• Permitem fiului / fiicei dvs. să contribuie pozitiv la societate 

 

Suntem de acord să susținem Acordul Familie - Scoala: 

Semnat (părinte):   Semnat (student):   Semnat (personal) 
 

 

Nume:     Nume:     Nume 

Școala Hendon 
Crede            Realizează          Conduce            Aparține  

Acordul Familie/Părinți/Casă - Școală  


