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Շատ կարևոր է, որ ընտանիքներն ու դպրոցները միասին աշխատեն, որն աշակերտներին կօգնի կրթության ասպարեզում բարձր 
չափանիշերի հասնել։ Ծնողների և աշակերտների հետ տարված գործընթացի արդյունքում երեք կողմերն էլ եկան այն 
համաձայնությանը, որ յուրաքանչյուրն ունի իր դերն ու պատասխանատվությունը՝ աշակերտի կրթական և կյանքի 
հաջողությունների ձեռքբերման ուղղությամբ։ 
 

Աշակերտի խոստումը 
Ես կանեմ հետևյալները՝ 

• Դպրոց կգամ ամեն օր: 
• Դպրոց կգամ նախքան ժամը 8։15-ը (չորեքշաբթի օրերը՝ 9։15): 
• Կհետևեմ դպրոց ժամանելու և տուն գնալու կանոններին` 

• քայլել դեպի Ջուստին փողոցի դարպասը 
• վարել դեպի Րուբերտա փողոցի դարպասը 

• Կհետևեմ պարտադիր համազգեստ հագնելու և զգեստի կանոնադրությանը: 
• Դպրոց կբերեմ միայն սննդարար ուտելիք: 
• Կկատարեմ ու ժամանակին կհանձնեմ բոլոր տնային աշխատանքները: 
• Ստուգված աշխատանքներն ու դպրոցի կողմից տրված ծանուցումները կհանձնեմ ծնողներիս/խնամակալներիս: 
• Ջանասիրաբար կաշխատեմ և պատասխանատու կլինեմ իմ անձնական ուսման ու գործողությունների համար: 
• Պատշաճորեն կօգտագործեմ դպրոցի ու կրթաշրջանի բոլոր գույքը: 
• Կհետևեմ դպրոցի ու դասարանի PBIS-ի կանոններին՝ 

• լինել հարգալիր, պատասխանատու, անվտանգ և համագործակցող 
Աշակերտի ստորագրությունը _______________________________ Տպել անունը_____________________________Ամսաթիվը _________ 

 
Ծնողի խոստումը 

Ես կանեմ հետևյալները՝ 
• Կերաշխավորեմ, որ երեխաս ներկա լինի բոլոր ծրագրված ուսումնական օրերին և, բացակայության պարագային, 

դպրոցին կհայտնեմ երեխայիս դպրոցից բացակայելու պատճառը: 
• Կերաշխավորեմ երեխաս դպրոցում լինի նախքան ժամը 8։15-ը (չորեքշաբթի օրերը՝ 9։15): 
• Կհետևեմ դպրոց ժամանելու և տուն գնալու կանոններին` 

• քայլել դեպի Ջուստին փողոցի դարպասը 
• վարել դեպի Րուբերտա փողոցի դարպասը 

• Կերաշխավորեմ, որ երեխաս հետևի պարտադիր համազգեստ կրելու և զգեստի կանոնադրութեան ծրագրին։ 
• Երեխայիս կհիշեցնեմ, որ հետևի դպրոցի ու դասարանի PBIS-ի կանոններին՝ 

• լինել հարգալիր, պատասխանատու, անվտանգ և համագործակցող 
• Կերաշխավորեմ, որ երեխաս միայն սննդարար ուտելիք դպրոց բերի: 
• Սովորելու համար երեխայիս կհատկացնեմ մի հանգիստ միջավայր։ 
• Կերաշխավորեմ, որ իմ երեխան ավարտի իր տնային աշխատանքները։ 
• Ուշադիր կլինեմ, որ երեխաս ընթերցի՝ իր տարիքին համապատասխան ընթերցանության պահանջվող 

ժանանակահատվածը։ 
• Կերաշխավորեմ, որ երեխաս ամեն գիշեր բավարար չափով քնի։ 
• Կհաճախեմ «Դպրոցի վերամուտի երեկո», «Ծնողական խորհրդատվություն» և «Բաց դռների օր» միջոցառումներին. և 

երեխայիս ուսման կապակցությամբ մտահոգությունների դեպքում կհաղորդակցեմ ուսուցչի հետ: 
Ծնողի ստորագրությունը _______________________________ Տպել անունը_________________________________ Ամսաթիվը _________ 

 
Ուսուցչի խոստումը 

Ես կանեմ հետևյալները՝ 
• Կհետևեմ կրթաշրջանի և դպրոցի ուսումնական ծրագրերին։ 
• Կնշանակեմ դասարանային ու տնային առաջադրանքներ, որոնք կսատարեն ուսումնառությանը: 
• Ուսումնական և միջամտման ծրագիր մշակելիս՝ հաշվի կառնեմ յուրաքանչյուր աշակերտի անհատական 

կարողություններն ու ուսումառության ոճերը: 
• Կհետևեմ յուրաքանչյուր աշակերտի առաջադիմությանը:  
• Բոլոր աշակերտների համար կստեղծեմ խաղաղ ու հոգատար միջավայր: 
• Աշակերտներին կօգնեմ, որ հետևեն դպրոցի և դասարանի PBIS-ի կանոններին՝ 

• լինել հարգալիր, պատասխանատու, անվտանգ և համագործակցող 
• Կանոնավոր կերպով կկազմակերպեմ ծնող-ուսուցիչ խորհրդակցություններ: 
• Ծնողներին տեղեկություններ կտամ ուսումնական և վարքագծային ակնկալիքների մասին: 
• Ծնողներին/խնամակալներին տեղեկություններ կտամ թե ինչպես կարող են տանը, ուսման հարցերում, օգնել իրենց 

երեխաներին: 
• Ծնողներին/խնամակալներին կհրավիրեմ, որ այցելեն դասարան և դպրոցական միջոցառումներին։ 

 
Ուսուցչի ստորագրությունը _________________________________ Ամսաթիվը _________ 


