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INTRODUZZJONI:
Il-Liġi ta’ l-Edukazzjoni (Kap 327, Artikolu 62) tgħid bl-aktar mod ċar li żżamma tad-dixxiplina fl-iskola hija r-responsabbilità ta’ kull persuna li
b’mod dirett jew indirett għandha x’taqsam mal-proċess edukattiv talistudenti. L-istess artikolu jorbot lil ġenituri bir-responsabbiltà’ sabiex
iħeġġu lil uliedhom biex jitgħallmu u jġibu ruħhom b’mod xieraq, filwaqt li
jgħinu fid-dixxiplina ta’ wliedhom.
Kull student, ġenitur/kustodju u membru ta’ l-staff jintrabat li josserva dak
li tgħid il-liġi dwar l-edukazzjoni. L-istudenti jintrabtu li josservaw ir-regoli
li tfassal l-iskola dwar imġiba xierqa u dwar dixxiplina. Il-ġenituri/kustodji
tal-istudenti li jattendu din l-iskola għandhom ukoll id-dmir legali li jaraw li
wliedhom josservaw dawn ir-regoli u jappoġġjaw l-iskola fid-deċiżżjonijiet
li jitieħdu.
L-istudenti flimkien mal-ġenituri/kustodji għandhom jaqraw dan il-kodiċi
sabiex ikunu infurmati tajjeb dwar x’inhu mistenni minn kull student. Losservazzjoni ta’ dan il-kodici tiggarantixxi ż-żamma tal-ordni fl-iskola u dan
jgħin ħafna biex jiffaċilita l-proċess ta’ tagħlim. Il-kodiċi hu mfassal fuq irrispett reċiproku bejn l-għalliema, l-istudenti u l-ġenituri. L-għan tiegħu hu
biex iservi bħala mezz biex nedukaw lill-istudenti jkunu responsabbli u
meta jiżbaljaw jagħrfu li żbaljaw u jaċċettaw il-konsegwenzi ta’ dak li jkunu
għamlu.
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L-UŻU TAT-TRASPORT:
·
·

·
·

·

L-imġiba xierqa trid tibda minn meta l-istudent ikun qiegħed jistenna ttrasport li tkun sa twasslu l-iskola.
Kull imġiba mhux xierqa (kliem ħażin, tipjip, tfigħ ta’ oġġetti mit-tieqa talminivans u coaches, vandaliżmu, ħmieġ, eċċ…) fuq il-minivans u l-coaches
tista’ twassal biex l-istudent jitlef id-dritt għal numru ta’ ġranet milli juża
t-trasport provdut. Kull ħsara li ssir fuq il-minivans u coaches trid
titħallas mill-persuni jew kustodji tal-persuni ikkoncernati.
Ġlied u bullying fuq il- minivans u l-coaches jista’ jwassal għal rapporti
lill-pulizija u sanzjonijiet oħra mill-iskola.
Meta jasal l-iskola l-istudent ma jistax joħroġ mill-iskola mingħajr
permess u jrid joqgħod f’dawk il-partijiet tal-iskola li m’humiex out of
bounds. Logħob fin-naħa tal-ground hu projbit.
Meta jasal il-ħin tat-tluq l-istudenti għandhom jistennew b’ordni wara
xuxlxin biex jitilgħu fil- minivans u coaches wieħed wara li jingħataw issinjal mill-assistenti kapijiet li jkunu preżenti.

L-UNIFORMI TAL-ISKOLA:
L-ilbies tal-uniformi uffiċjali tal-iskola hu obbligatorju għal-istudenti kollha.
L-istudenti għandhom iħossuhom kburin li qegħdin jattendu l-iskola tagħna
u l-uniformi tagħtihom din l-identità’ u tħejjihom ghad-dinja tax-xogħol.
·
·
·
·

·

L-uniformi tikkonsisti mill-qalziet u l-ġakketta tat-‘tracksuit’ u ‘t-shirt’ il‘wine’ tal-iskola.
Fi żmien il-kesħa tintlibes ukoll l-ġaketta uffiċjali tal-iskola fuq it‘tracksuit’.
Fi żmien is-sajf jintlibes l-qalziet tat-tracksuit u l-polo shirt ta’ l-iskola.
L-uniformi tintlibes kollha kemm hi. Ħadd ma jista’ jżid jew inaqqas milluniformi. Jekk għal xi raġuni valida l-istudent ma jkunux jista’ jiġi liebes
xi parti mill-uniformi, dan irid ikollu nota mid-dar miktuba u iffirmata
mill-ġenituri li tispjega b’mod ċar ir-raġuni. F’dan il-kaz l-oġġett li
jintlibes b’mod speċjali jekk ikun qalziet għandu jkun ta’ kulur iswed u ma
jkunx issikkat.
L-uniformi tinżamm nadifa u mhux imqatta’;
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·
·
·

·
·
·
·
·

·
·
·

·
·
·

Ma jsir l-ebda tħażżiż fuq l-ebda parti mill-uniformi;
Kull parti ta l-uniformi trid tkun immarkata bl-isem u kunjom;
Kpiepel u skufja (suwed jew skuri) li jintlibsu jridu jitnehhew hekk kif listudenti jidħlu ġol-‘block’. Jekk dan ma jseħħx, dawn jittieħdu u jekk ikun
il-każ jingħataw lura aktar tard. L-istudent jista’ jeħel sanzjoni wkoll;
It-trainers li jintlibes mat-tracksuit ikun ta’ lewn iswed, abjad jew ta’
kulur skur.
L-ebda student ma jitħalla jidħol għal-lezzjonijiet liebes ix-xorz. I-xorz hu
aċċettat biss waqt il-P.E. jew fil-logħob organizzat waqt il-brejk;
Jekk studenti iħossu il-bard, jistgħu jilbsu il-ġakketta uffiċjali ta l-iskola;
l-ebda ġakketta oħra ma hi aċċetata;
Ix-xalel għal madwar l-għonq iridu ikunu suwed jew skuri;
Ċrieket, ġiżirajjen, msielet, brazzuletti mhumiex permessi fl-iskola; dawn
jittieħdu u jingħataw lura fl-aħħar tat-‘term’. L-istudent jista’ jeħel
sanzjoni wkoll;
‘Piercing’ mhumiex parti mill-uniformi u barra li jittieħdu, student jista’
jeħel sanzjoni. Naċċettaw biss studs ta’ kulur trasparenti.
Msielet fuq partijiet oħra tal-ġisem li jkunu jidhru mhumiex aċċettati.
Ix-xagħar għandu jkun miżmum dejjem nadif. Jekk ikun twil
preferibbilment jinżamm miġbur, għal raġuni ta sanita. Aċċessorji fixxagħar mhumiex aċċettati. ‘Fancy haircuts’ mhumiex aċċettati, u fissubien huwa permess biss linja waħda fix-xagħar. Ix-xagħar jekk
jinżebbaħ irid ikun ta kulur naturali u mhux ikkulurit.
Dwiefer iridu ikunu qosra, naturali u bla kulur. Jekk ma jkunx il-kas, listudent jintbagħat id-dar sakemm jitranġaw.
Kull tip ta make-up jew ‘eyelashes’ foloz m’humiex permessi fl-iskola.
F’kaz li tkun saret ‘tattoo’ jekk tkun f’post li jidher din għandha tkun
mogħttija.

Tifhmu li mhux gost tagħna li noqogħdu nikkoreġu studenti minħabba
nuqqasijiet dwar l-uniformi.
Għalhekk nappellaw lill-ġenituri/kustodji biex jaraw li wliedhom jiġu bluniformi sħiħa u li jkollhom dehera xierqa għal skola.
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IL-BASKET TAL-ISKOLA:
·

Il-Basket irid ikun f’kundizzjoni tajba. Fih l-istudent irid ipoġġi:
1.
2.
3.
4.
5.

·
·

Id-Djarju tal-Iskola
Kotba skond it-timetable tal-ġurnata
Pocket bil-biros, lapsijiet, gomma, riga eċċ.
Pitazzi/file u refill tal-karti
Ix-xogħol tad-dar li jitolbuhom l-għalliema.

Studenti li jiġu l-iskola b’basket ‘vojt’ jew ‘pouches’ jiġu kkuntatjati lġenituri/kustodji tagħhom sabiex iġibu l-affarijiet.
Kull għalliem jista’ jagħti sanzjonijiet meta student ma jġibx ilkotba/xogħol tiegħu.

OĠĠETTI LI MA JISTGĦUX JINĠIEBU L- ISKOLA
L-istudent m’għandux iġib miegħu:
·

·
·

·

·

Ammonti ta’ flus kbar sakemm mhux biex iħallas għal xi ħarġa jew biex
jixtri mit-tuckshop. Logħob għall-flus fl-iskola jew għal oġġetti li jiswew
il-flus, jew bejgħ ta’ oġġetti hu meqjus bħala nuqqas serju u jwassal għal
għoti ta’ sanzjonijiet;
Oġġetti prezzjużi bħal arloġġi jew biros li jiswew ħafna flus. Jekk ‘jintilfu’
r-responsabilità hija tal- istudent;
Mobile phones jew apparat elettroniku mhumiex permessi. Kull apparat
elettroniku li jinġab l-iskola mingħajr permess jittieħed u jista’ jingħata
lura fl-aħħar tat-term skolastiku.
JEKK XI DARBA STUDENT IKOLLU BŻONN IĠIB IL-MOBILE PHONE
MIEGĦU GĦAL RAĠUNI VALIDA, IL-ĠENITURI JRIDU JIKKUNTATJAW LISKOLA PERMEZZ TA’ TELEFONATA U JAGĦMLU NOTA FEJN JISPJEGAW
B’MOD ĊAR IR-RAĠUNI U L-EWWEL ĦAĠA FILGĦODU JINGĦATA LIL
ASSISTANT HEAD. Dan il-pemess jingħata biss għall-ġurnata partikolari.
Ġbid ta’ ritratti, videos, jew recording mingħajr permess jista’ jwassal
għal sanzjonijiet ħorox. Kull min jitfa’ fuq l-internet kull forma ta’
recording/videos/ritratti li jittieħdu l-iskola jittieħdu passi serji kemm
fuq livell ta’ skola kif ukoll mal-Pulizija minħabba li tkun qed tinkiser ilLiġi dwar il-Privatezza. Dan jgħodd ukoll jekk student iqiegħed fuq l5

·
·
·

·

·
·

internet xi materjal li bih jista’ jwaqqa’ għaċ-ċajt, b’mod dirett/indirett, lil
xi membru tal-istaff jew student tal-iskola. Kif ukoll jekk isir xi ‘cyber
bullying’ fuq studenti jew għalliema/staff jista’ jwassal li jisejjħu l- pulizija
minħabba li dan hu att serju kontra l-persuna
Min jinqabad b’materjal pornografiku-dan iwassal għat-tkeċċija milliskola għal numru ta’ ġranet;
Sigaretti, sigaretti eletroniċ u lighters m’humiex permessi. Min jinqabad
tingħatalu sanzjoni.
Kull oġġett li jista’ jkun perikoluż – imwies, kull tip ta’ arma/logħob tannar jew likwidu perikoluż mhuwiex permess. Dan hu meqjus bħala
nuqqas serju u jista’ jwassal biex jittieħdu passi bil-pulizija u tkeċċija milliskola;
Kull forma ta’ sustanza illegali (drogi jew alkoħol) u Energy Drinks – liskola jkollha timxi mal-proċedura dwar sustanzi projbiti u abbużivi kif
maħruġa mid-Direttorat tal- Edukazzjoni;
Kull oġġett ieħor li mhux meqjus meħtieġ fl-iskola mhuwiex permess.
Il-membri tal-amministrazzjoni jagħmlu ħilithom biex jieħdu ħsieb laffarijiet li jkunu ikkonfiskaw mingħand l-istudenti iżda mhumiex
responsabbli ta’ xi serq jew telf ta’ dawn l-affarijiet. L-oġġetti konfiskati
jingħataw lura lill-ġenituri fi żmien stipulat mill-iskola.

ASSEMBLIES
·

·
·
·
·

·

L-Assemblies ta’ filgħodu jsiru kull nhar ta’ Tnejn, Tlieta u Ħamis. LErbgħa u l-Ġimgħa filgħodu ma ssirx assembly għaliex l-istudenti
jiltagħqu mal-form teacher.
Meta ddoqq l-ewwel qanpiena u wara wara l-brejk ta’ nofsinhar, listudenti jridu jinġabru fl-assembly points.
Meta tibda l-assembly l-istudenti jridu jieqfu jitkellmu jew jilagħbu u jsibu
posthom sew skond il-klassi tagħhom.
Kull klassi trid titla’ fil-kamra tagħha mal- għalliem.
Ħadd ma jista’ jitla’ fil-klassi jekk mhux akkumpanjat mill-għalliem. Jekk
għal raġuni jew oħra l-għalliem ma jiġix, l-istudenti jridu jmorru għand lassistant head biex jaraw ma’ min għandhom replacement.
Kull imbuttar jew logħob goff jista’ jwassal għal sanzjoni.
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·

F’każ ta’ xita l-istudenti jinġabru fi Block C:
1. Year 11 fis-sular t’isfel
2. Year 10 fis-sular tan- nofs
3. Year 9 fis-sular ta’ fuq nett.

IMĠIBA ĠENERALI
·
·
·

·

·

·
·
·

·
·

·

Il-bullying hu meqjus bħala nuqqas serju u jista’ jwassal għal sospensjoni
mill-iskola.
Il-Ġiri, tisfir, ħsejjes biż-żraben u l-għajjat qatt ma huma aċċettat fl-ebda
parti ġewwa l-bini tal-iskola.
Bejn lezzjoni u oħra, l-istudenti għandhom iżommu max-xellug tat-taraġ
jiġifieri jitilgħu mal-poġġaman u jinżlu man-naħa tal-ħajt – dejjem
iżommu max-xellug.
L-istudenti ma jistgħux jużaw lift jekk mhux bil-permess speċjali
mingħand l-assistent kap tal-‘year group’ għal raġunijiet ta’ saħħa – meta
jiġri hekk l-istudenti jingħataw permess speċjali li jridu jżommu
magħhom.
L-istudenti jridu jibżgħu għall-propjetà tal-iskola. Kull tkissir jew
vandaliżmu hu meqjus bħala nuqqas serju u min jinqabad jeħel multa
qawwija u anki tkeċċija għal numru ta’ ġranet mill-iskola
Taħżiż mall-ħajt jew fuq l-imwejjed irid jiġi mndaddaf mill-istudenti.
Ħadd ma jista’ jidħol fil-klassijiet/laboratorji qabel ma jidħol l-għalliem u
ħadd ma jista’ jibqa’ fil-klassijiet/laboratorji wara li joħrog l-għalliem.
Min jintbagħat barra mill-klassi għal imġiba ħażina, barra li jingħata
sanzjoni mill-għalliem, irid joqgħod ħdejn il-klassi u ma jistax joqgħod
itellef il-lezzjonijiet li jkunu għaddejjin. Dan jista’ jwassal għal xi sanzjoni
oħra mingħand l-assistant Head.
Kull logħob goff jew imġiba perikoluża oħra tista’ twassal għal
sanzjonijiet serji.
Ġlied fiżiku jista’ jwassal għat-tkeċċija mill-iskola għal numru ta’ ġranet
dan huwa meqjus bħala nuqqas serju irrispettivament millprovokazzjoni.
L-istudenti li jġibu magħhom ballun, iridu jaraw li jinġarr f’baskett talplastik u li jkun immarkat bl-isem. Logħob bil-ballun ġewwa l-bini tal7

·
·
·
·
·
·

iskola mhux permess. Il-ballun jittieħed u jingħata wara ġimgħa jew
jinżamm skond il-każ. Mhux eskluż l-għoti ta’ sanzjonijiet oħra.
Il-Blalen mhumiex aċċettati waqt l-eżamijiet.
Kull tkissir ta’, jew vandaliżmu fuq, oġġetti ta’ studenti oħra jrid jitħallas.
Is-serq u r-rikatt huma meqjusa bħala reati gravi.
L-istudenti jridu jibżgħu għal pjanti/siġar li għandna l-iskola. Ġiri filħamrija mhux permess.
L-istudenti jridu jżommu l-klassijiet/kurituri u kull parti tal-iskola nodfa.
L-istudenti jridu josservaw ukoll xi regoli oħra li jkunu mwaħħlin
f’partijiet differenti tal-iskola.

L-ISTUDENTI JRIDU JURU RISPETT LEJN XULXIN U LEJN LGĦALLIEMA/STAFF KONTINWAMENT – KULL NUQQAS TA’ RISPETT HU
KSUR SERJU TAR-REGOLAMENTI.
ID-DJARJU TAL-KULLEĠĠ
·
·

·
·

Kull student irid ikollu d-djarju tal-iskola/kulleġġ u mhux xi djarju ieħor.
Dan jinxtara mill-iskola fil-bidu tas-sena skolastika.
Id-djarju mhux għat-tħażżiż jew tpinġija jew twaħħil ta’ stampi. Lanqas
ma jistgħu jinqatgħu karti minnu. Min jagħmel hekk ikollu jixtri djarju
ieħor.
L-istudent irid jikteb ix-xogħol kollu mogħti lilu fuq id-djarju.
Huwa d-dmir tal-istudent li juri t-taqsima bil-kummenti tal-għalliema lillġenituri/kustodji u hu d-dmir tal-ġenituri/kustodji li jiffirmaw dawn innoti u li dawn jintwerew lill-għalliem/a jew membru talamministrazzjoni li jkun kitibhom.

IL-LOKERS
· Kull student jista’ jagħżel li jkollu loker.
· Dan isir bi ħlas Kif stipulat mill-iskola
· L-istudenti li jużaw il-locker għandhom iġibu magħhom katnazz.
· Il-membri tal-amministrazzjoni għandhom kull dritt li jiftħu xi loker
mingħajr avviż biex jaraw x’hemm fih. F’każ ta’ suspett li oġġetti illeċiti
ikunu qed jinżammu fih. Din l-ispezzjoni issir fil-preżenza tal-istudent
ikkonċernat.
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·
·
·

Oġġetti li ma jistgħux jinġiebu l-iskola m’għandhomx jitpoġġew fil-loker.
Dawn l-oġġetti jiġu kkonfiskati.
Kull student huwa responsabbli għal-loker tiegħu. Kull ħsara li ssir
għandha konsegwenza.
L-Loker jista’ jintuża filgħodu qabel tibda l-iskola u waqt l-ewwel 5 minuti
ta’ kull brejk.

ĦARĠIET EDUKATTIVI
· Ħarġa dejjem tkun edukattiva u l-għalliem iħejji xogħol marbut malħarġa. L-istudent irid jattendi u jagħmel ix-xogħol mitlub minnu.
· Ħarġa tal-iskola ma tfissirx li l-istudent jibqa’ d-dar biex jieħu vaganza jew
jattendi l-iskola u ma jmurx il-ħarġa.
ATTENDENZA
· L-Istudenti għandhom immoru għal-lezzjoni fil-ħin u ma jitlajjawx bejn
lezzjoni u oħra.
· L-Istudent ma jistawx imorru l-uffiċju tal-Kap tal-iskola jew l-assistenti
tiegħu mingħajr permess bil-miktub tal-għalliem.
· L-Istudent ma jistawx jieħdu sehem f’attivita` waqt il-ħin tal-lezzjoni
mingħajr permess bil-miktub mingħand l-għalliem u l-ġenituri/kustodji.
· Min jiskarta jew jaħrab mill-iskola ikun qed jikser il-liġi. Lamministrazzjoni tieħu passi jekk student jiskarta l-iskola, jew jitlaq milliskola mingħajr il-permessi meħtieġa.
· Jittieħdu passi kontra min ifalli ripetutament l-iskola mingħajr raġuni
valida.

IS-SISTEMA TA’ PUNTI
Sabiex ikun hemm aktar uniformità bejn l-għalliema u l-membri ta’ lamministrazzjoni fejn jidħlu miżuri dixxiplinarji, fl-iskola qed tiġi mħaddma
sistema dixxiplinarja bil-punti.
Kull meta student jinqabad jiżbalja, tinġibidlu l-attenzjoni mill-għalliem u
jitnaqqsulu l-punti negattivi skond l-każ. L-isem tal-istudent/a, in-nuqqas li
jkun sar u l-punti li fih jissarraf l-iżball, jiddaħħlu fis-sistema
kompjuterizzata
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Is-sistema tal-punti taħdem ukoll fil-pożittiv għaliex l-studenti li jġibu
ruħhom sew jinagħtaw punti pożittivi-dawn jisgħtu jikkompensaw għallpunti negattivi li jkunu ġabu.
Il-punti negattivi jissarrfu f’konsegwenzi kif ġej:
· 10 punti – detenzjoni għal darba waqt il-break il-kbir;
· 20 punt – detenzjoni għal darbtejn waqt il-break il-kbir;
· 25 punt – after-school;
· 30 punt – l-istudent jidher quddiem il-Bord tad-Dixxiplina tal-iskola.
Bullying jiġi rrapurtat direttament lill-amministrazzjoni li jimxu skond ilproċeduri maħruġa mill-Dipartiment tal-Edukazzjoni.
Il-punti pożittivi jissarfu wkoll u kull xahar l-aktar student/a, minn kull sena,
li jkunu ġabu l-iktar ammont ta’ punti pożittivi jingħataw ċertifikat ta’ mertu
kif ukoll ‘voucher’ waqt l-assembly mingħand il-kap tal-iskola, bħala
apprezzament tal-imbġieba pożittiva tagħhom.
Il-punti miġbura kull xahar ma jgħoddux ma’ dawk tax-xahar ta’ wara. Iżda,
il-punti kollha miġbura tul is-sena skolastika sħiħa jgħoddu biex tinħareġ ilkondotta tal-istudent fl-aħħar ta’ kull sena skolastika. Fl-aħħar tal-ħames
snin, meta jinħareġ is-‘Secondary School Certificate & Profile’, il-punti tattlett snin kollha jingħataw importanza b’emfasi fuq l-aħħar sena.

TAGĦRIF AMMINISTRATTIV
·

Assistenti Kapijiet: Kull Year ikollha Assistenti Kapijiet inkarigati minnha
u kull problema għandha tiġi indirizzata lilhom qabel kulħadd.
·
·
·

·

Form 3 – Mr.Agius u Mr.Borg
Form 4 – Mr.Aquilina u Mr.Spiteri
Form 5 – Ms.Grech u Mr.Sciortino

Bord tad-Dixxiplina: Dan il-bord huwa magħmul mill-Form Coordinators, l-Għalliema u l-LSE tal-Learning Zone u mmexxi minn
Mr.S.Agius (Asst Kap).
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L-istudenti jidhru quddiem il-Bord tad-dixxiplina meta l-Assistenti
Kapijiet jaraw li kull għajnuna mogħtija dwar l-imġieba tal-istudenti ma
waslitx għal bidla mixtieqa. Jekk jkun hemm bżonn l-ġenituri jiġu msejjħa
għal dawn il-laqgħat, fejn issir lagħqa li fiha jiġi nvolut l-prefett taddixxiplina.
Kuntatt mal-iskola: Tel: 25985400
e-mail: smc.verdala.ss@ilearn.edu.mt
NB: Sabiex tkellmu lil membru tal-istaff importanti li jsir appuntament minn
qabel.

Bord tad-Dixxiplina
Lulju 2019
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