Барлық қызметкерлер мен оқушылар мектеп мақсатына сай болу керек. Ондай тәртіпті қолдау
мен ынталандыру үшін біз нақты болжам жасаймыз, сонымен қатар «Tamos Education» сай
немесе сай емес, тәртіпті қолдау мен хабарлау жүйесі, басшылық принциптері, ережелер мен
комитеттерді жүзеге асырады.
Тәртіп

Қызметкерлер мен оқушылар үнемі жоғары құрмет атмосферасын сақтауы керек. Оқушылар
әдетте ережелер мен ережелерде көрсетілген нұсқауларды орындайды деп күтілуде. Әр адам өз
мектебін мақтан тұтып, оны құрметтеуі керек, мектеп аумағында да, одан тыс жерлерде де өзін
дұрыс ұстауы керек.
Кампус аумағында мектептің әрбір қызметкері мектеп мүлкіне, оның ішінде сынып бөлмелері мен
басқа да үй-жайларға қамқорлық жасауға жауапты. Вандализм және мектептегі мүліктің немесе
үй-жайлардың бүлінгені туралы дереу хабарлау керек. Тұрақты пайдаланудан, тозудан және
тозудан басқа әрекеттер нәтижесінде туындаған бүлінген немесе жоғалған мектеп мүлкін
жөндеуге немесе ауыстыруға тәртіптік рәсімге қатысушы адамдар мен олардың ата-аналары
немесе қамқоршылары жауапты болады. Дұрыс емес мінез-құлық немесе қасақана вандализм
салдарынан мектеп мүлкін едәуір бұзуды ауыстыру шығындары кінәліге немесе оның атаанасына немесе қамқоршысына жүктелуі мүмкін.
Кампустан тыс оқушылар өздерін дұрыс ұстайды және өздері, қоғам және қоршаған орта үшін
жауап береді деп күтілуде. Бұл көлік түріне қарамастан мектепке немесе мектептен тасымалдау
кезінде сыпайылық, дәлдік, жақсы мінез-құлық және сыпайылықты қамтиды. Мектептің барлық
мүшелері TAMOS Education елшілері болып табылады және әрқашан мектептің беделін сақтайды.
Оқушылар сонымен қатар барлық aspect әлеуметтік желілерінде сыпайы және құрметті онлайн
қатысуды қолдайды деп күтілуде. Бұл мыналарды қамтиды, бірақ олармен шектелмейді:
құрметтемеушілік, қорлау немесе кибершабуыл. Мұндай мінез-құлықтың кез-келген жағдайы
тәртіптік рәсімдер болуы мүмкін.
Өзіне және басқаларға деген құрмет
Оқушылар әрдайым:
• Басқа адамдармен мейірімді сөйлеседі ( кіші және жоғары сынып оқушылар, келушілер,
хатшылар мен барлық қызметкерлермен);
• Өзгенің мүлігін құрметтейді ( ұрламайды, сындырмайды, суреттер салмайды, кірлетпейді
және рұқсатсыз ештеңе алмайды);
• Басқа адамдардың эмоциялары мен жеке аумағын құрметтейді ( қорқытпайды, тіл
тигізбейді, тиіспейді және өзгеге зиян келтірмейді);
• Білім алу құқығын құрметтейді ( басқаларға білім алуға кедергі келтірмейді);
• Білім алу құқығын құрметтейді және сақтайды (әрдайым және барлық жерде білім алуға
бағдарлы, сабақты жібермейді, тырысады);
• Таза және қауіпсіз оқу ортасына құқылы (өзіне, басқаларға және қоршаған ортаға зиян
келтіретін әрекеттерден аулақ болады).
Жетістікке ұмтылу
• Басқаларды тәртіп сақтау мен жетістіктерге жетуге ынталандыру;
• Өз уақытын барынша тиімді әрі оқуға бағытты қолдану;
• Басқаларды тыңдау және көмектесу, қолдау, позитивті сөйлесу мен қолдау көрсету;
• Қоршаған орта, қондырғылар, жеке мүліктеріне қамқорлық таныту, өзінің артынан жинау,
мектепке қамқор болу;
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TAMOS Education-дағы әрбір адам өз іс-әрекеттері мен мінез-құлқы үшін жауапты және есеп
береді, ол өз іс-әрекеттерінің салдары бар екенін түсінеді және бұл салдар бірден айқын ма, жоқ
па, соны қабылдайды.

• Денсаулығы мен қауіпсіздігіне, физикалық жағдайына қамқор болу, дене жаттығуларын
жасау, тиісті тамақтану мен ұйықтау, ренжіген немесе қапаланған адамдарға көмектесу;
• Ережелерді ұстану, оқушы нұсқауларын орындау мен әрдайым және барлық жерде қауіпсіз
тәртіпті сақтау.

Барлық тәртіп ережелерін нақты, әрі толық суреттеу мүмкін емес, сондықтан біз оқушылардың
әрдайым оқытушылар, ата-аналар немесе үлкендердің нұсқауын сақтауын талап етеміз.
Оқытушылар мектепте қауіпсіздік пен барлық оқушылардың қызығушылықтарын қорғау үшін
қолдан келгеннің бәрін жасайды және әрдайым нақты талаптар немесе тиісті нұсқаулар береді.
"Tamos Education" барлық қызметкерлері біздің оқушыларымыздың амандығы үшін барынша
тырысады.
3-ші сынып пен жоғары сынып оқушылары тек қана үзіліс уақытында дәретханаға шығады, атааналарына хабарласады және мектеп басшылығымен сұрақтарды сабақтан тыс талқылайды. Бұл
оқушыларға ыңғайсыз болуы мүмкін, бірақ бұл тәртіп оқушылардың сыныптағы тәртіпсіздіктерін
азайту мен уақытын білім алуға, үзіліссіз оқуға және тиімді уақытты пайдалануға жауап береді.
Егер оқушы оқытушының талаптары немесе нұсқаулықтары әділетсіз немесе негізсіз деп ойласа,
алдымен барлық талаптарды орындап, содан кейін тиісті нұсқаулыққа сәйкес шағым беру
рәсімдерін ұстану керек. Әрине, егер оқушы өз қауіпсіздігіне қауіп төнгенін немесе жедел
медициналық көмек керек екендігін сезінсе , немесе оқытушы талаптары этикаға сай емес болса
, оқушыны өзін жайсыз сезінуге мәжбүрлесе, онда жағдайға байланысты дұрыс шешім қабылдау
керек. Әкімшілік сізді түсінеді.
Әлемнің жақсы азаматы болу
Әр оқушы мынадай адам болуға талпынады:
•
•
•
•
•
•
•

Басқа адамдардың, мектептің, жергілікті бірлестіктер мен жалпы қоғамның жақсаруына
септігін тигізу.
Мектеп, қоршаған орта, планета мен оны мекендейтін барлық адамдар үшін
жауапкершілікті бөлісуді сезіну.
Сөйлесу қабілеттері мен технологияларды тиісінше қолданады, бейнелеу мен қолданбалы
өнерде өзін көрсете алу.
Проблеманы шешу, сын тұрғысынан ойлау және шынайы жағдайда барлық ресурстарды
қолдана отырып, негізді шешім қабылдау.
Ақпаратты қабылдап,жауапты , әрі тиімді басқару.
Өзі тәуелсіз және ұжымда өз таңдауы мен жасаған әрекеті үшін жауапкершілікті алу.
Белсенді, үйлестірілген әрі салауатты өмір салтын ұстану.

Ата-аналардан күтілетін жайттар
Біз ата-аналардан сұраймыз:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

"Tamos Education" барлық қызметкерлеріне құрметпен қарау.
Егер сіздің мәселеңіз немесе шағымыңыз болса, онда тиісті адаммен әңгімелесеңіз.
Егер сіздің ата-анаңызда, оқушыңызда немесе мұғаліміңізде қиындықтар туындаса,
шағым беру рәсімінде анықталған тиісті адамға хабарлаңыз.
Балаға үй тапсырмасы мен басқа мектеп міндеттерін атқаруға көмектесу.
Мектепке оқушылардың уақытылы келуін қадағалау.
Мектеп ережелерін тиісті деңгейде сақтау құрметтеу.
Әрдайым сабырлық танытып, ашуға бой бермеу немесе зомбылыққа жол бермеу.
Сабақ уақытында мектепті араламау.
Сабақты үзбеу.
"Tamos Education" қызметкерлерін, оқушыларын, ата-аналары мен келушілерін әрдайым
құрметтеу.
Ешқандай жағдайда басқа ата-аналардың балаларымен сынауға немесе қарсы тұруға
болмайды.
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