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17.     Inġib ruħi sew waqt xi ħarġa edukattiva.                       

Meta noħroġ ma’ tal-iskola rrid inġib ruħi daqslikieku 

qiegħed l-iskola, anzi aħjar għax qed nirrappreżenta lill-

iskola. Qabel il-ħarġa rrid inkun ġibt il-formola tal-

kunsens mid-dar iffirmata biex inkun nista’ noħroġ. 

 

 18.     Il-Ħin li mmorru d-dar (dismissal). 

Għandi noħroġ mill-klassi biex immur id-dar bil-għaqal 

u bla storbju. 

Jekk nistenna t-trasport għandi ninġabar fejn jgħiduli 

mingħajr ħafna storbju u ma nitlax fuq it-trasport qabel 

nissejjaħ biex nagħmel dan minn min ikun qed jieħu 

ħsiebi. (il-persuna li tkun tagħmel is-superviżjoni) 

 

 

 

 

 

 

Regoli tad-Deheb 

 

1. Jien Onest – ngħid dejjem il-verita’ 

2. Nistinka u Naħdem  – ma naħlix ħini u 

lanqas tal-oħrajn. 

3. Ngħin u Nħenn -  ma nweġġax is-

sentimenti tal-oħrajn 

4. Nieħu ħsieb l-ambjent ta’ madwari – 

ma nagħmilx ħsara lill-affarijiet li nara 

5. Inkun attent – ma ntellifx 
 

    

A.  Għandi Dritt Nitgħallem – 

Imma għandi wkoll id-Dmir li ngħin lili nnifsi u lill-oħrajn biex    

nitgħallmu billi: 

 

 

1. Niġi l-iskola fil-ħin. 

Għandi nasal l-iskola ftit ħin qabel iddoqq il-qanpiena biex nibdew 

ħalli nilħaq il-Morning Assembly mill-bidu. 

Nidħol l-iskola billi ngħaddi mit-tieni gate u ma naqsamx mill-

Parking Area tal-iskola. 

 

2. Niġi l-iskola kuljum. 

L-iskola ma niġix meta jkolli aptit imma niġi kuljum. Għalhekk 

m’għandix infalli bla bżonn. 

 

3. Niġi l-iskola biex nitgħallem. 

Nuża ħini u ħin ħaddieħor tajjeb billi noqgħod attent ħalli nitgħallmu 

u nieħdu gost. Inġib miegħi l-kotba li għandi bżonn biss u l-pocket 

b’dak kollu li nkun se nuża. Ħwejjeġ oħra bħal mobile jew ġugarelli 

ma nġibhomx miegħi l-iskola. 

 

4. Niġi l-iskola bl-uniformi. 

Nilbes l-uniformi tal-iskola sħiħa u nadifa fil-ġranet kollha. Nilbes 

il-PE Kit meta jkolli l-lezzjonijiet tal-PE jew f’xi okkażjonijiet oħra 

speċjali. 

Jekk għandi xagħri twil, inżommu miġbur u jekk nuża ribbons jew 

bands dawn ikunu il-kuluri tal-uniformi. 

Difrejja nżommhom indaf mingħajr nail polish. 

 

      5.  Inġib ikel u xorb li qiegħed fil-lista tal-iskola                      
L-ikel li nista’ nieħu l-iskola huwa tajjeb għal saħħti u x-xorb jista’ 

jkun ilma mingħajr togħmiet, meraq tal-frott frisk jew ħalib. 

 
 



           

           

      B. Għandi d-Dritt inkun trattat b’Rispett- 

Imma għandi wkoll id-dmir li nitratta lill-oħrajn bl-istess rispett 

billi: 

6.      Nuża manjieri tajbin.   

                                                                                                                                   

7.      Nitkellem b’rispett 

         Nevita l-għajjat u nuża kliem li ma jaqlax ġlied. 

 

 

8.      Inkun ġust/fair ma ħaddieħor. 

         Nagħmel ma ħaddieħor dak li rrid li ħaddieħor jagħmel   

         miegħi. 

 

 

9.      Inkun ħanin u ta’ qalb tajba mal-oħrajn. 

         Nista’ nsellef xi affarijiet lil ħaddieħor jew ngħin lil sħabi    

         fix-xogħol. 

 

 

10.    Inkun naf nikkontrolla lili nnifsi.                                                      

         Aħna nitgħallmu ngħixu flimkien, għalhekk għandi nifħem 

         li ma nistax nagħmel li jfettilli imma rrid nobdi l-ordnijiet.                                                     

       

 

 

 

   

Ċ –  Għandi d-dritt inkun f’ambjent ħieles mill-periklu- 

         Imma għandi wkoll id-dmir li nżomm lili nnifsi u lill-oħrajn bogħod 

         minn kull periklu billi:                 

11.    Inħalli d-dar affarijiet li huma ta’ periklu għalija u għall- 

       ħaddieħor.                 

       Għalhekk ma nġorrx miegħi jew fuqi aċċessorji li jqumu l-flus, 

       imsielet twal jew ħolqa jew ġugarelli bil-ponta. 

 

12.    Inġib ruħi sew fl-iskola. 

Qabel nidħol l-iskola nistenna fil-ġnien ta’ quddiem l-iskola   mingħajr 

ħafna ċaqliq jew ġiri. Jekk nuża t-trasport tal-iskola nibqa’ bil-qiegħda 

l-ħin kollu tal-vjaġġ lejn jew lura mill-iskola. 

 

13.     Inġib ruħi sew meta nkun fil-playground. 

         Nilgħab bil-galbu. 

         Ninġabar fil-pront meta ddoqq il-qanpiena għax ikun spiċċa l-  

         Break. 

Nimxi u mhux niġri fil-kurituri jew fit-taraġ biex ninżel fil-Ground. 

   

14.    Nuża bil-għaqal u nibża għall-oġġetti li nsib fl-iskola; e.ż. il-   

         kotba, l-għamara. 

Sew jekk l-affarijiet huma tiegħi jew tal-iskola, għandi nużahom                   

bir-responsabbilta’ u ma nagħmilx ħsara. 

 

15.     Inġib ruħi sew fil-kamra tat-toilets.                                              

Immur it-toilet għax ikolli bżonn u mhux għal xejn speċjalment jekk 

ikun għadu jispiċċa l-break. Qabel noħroġ nħalli dejjem nadif u nerġa 

mmur fil-klassi. 

 

16.     Inġib ruħi sew fil-klassi tiegħi u fil-kmamar l-oħra tal-iskola, e.ż.   

          fil-Librerija, fil-kċina.... 

Għandi nsib posti u noqgħod fih sakemm ma ssejjaħlix l-għalliema biex 

noħroġ minn posti. Ma niġrix fil-klassi, ma nwaddabx affarijiet u 

nitkellem bil-mod. 
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