
Политика - Изјава за вредности и
училишна филозофија
основното училиште

Цел на
Целта на оваа политика е да ги прикаже вредностите на нашата училишна заедница и да ги
објасни визијата, мисијата и целите на нашето училиште.

политиката
Основното училиште за искористување нае посветено да обезбеди безбедна, поддржувачка и
инклузивна средина за сите ученици, персонал и членови на нашата заедница. Нашето
училиште ја препознава важноста на партнерството помеѓу нашето училиште и родителите и
негувателите за поддршка на учењето, ангажманот и благосостојбата на учениците. Ние
споделуваме посветеност и одговорност за создавање инклузивна и безбедна училишна
средина за нашите ученици. Програмите и наставата во основното училиште „Епинг“ ги
поддржуваат и промовираат принципите и практиката на австралиската демократија,
вклучително и посветеност кон:

● избрана влада
● владеење на правото еднакви права за сите пред законот
● слобода на вероисповед
● слобода на говор и здружување
● вредностите на отвореност и толеранција.

Оваа политика ја прикажува визијата, мисијата, целта, вредностите и очекувањата на
нашето училиште од нашата училишна заедница. За да ја прославиме и вградиме
нашата Изјава за вредности и филозофија во нашата училишна заедница,

● прикажуваме постери што ги промовираат вредностите во нашето училиште;
● ги прославуваме нашите вредности во нашиот училишен билтен,
● обезбедуваме награди и признанија за учениците кои активно ги покажуваат

вредностите
● разговараат за нашите вредности со учениците во училницата, состаноците и собирите.

ВизијатаВизија
Основно основно училиште „епинг“ заедно прави разлика.

Мисијата наMission
Epping основното училиште „“ е да ги инспирира и зајакне нашите ученици да напредуваат како
доживотни ученици.

Вредности вредностите на
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основното училиште се: одговорност, почит, издржливост, упорност, искреност.

Циклус на преглед
Оваа политика последен пат беше ажурирана на 24 јуни 2019 година и е закажана за преглед
во јуни 2021 година.
Презентирана на Училишниот совет на 5 август 2019 година и одобрена.
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