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Kodiċi ta’ Mġiba Tajba 
 
Dan il-Kodiċi ta’ Mġiba Tajba huwa meħud mill-Managing Behaviour in Schools, Policy and 
Procedure, maħruġ mill-Ministeru tal-Edukazzjoni f’Ġunju 2015, fejn jindirizza t-twettiq ta’ 
għan importanti – li jgħin lill-iskejjel tal-Kulleġġ joffru ambjent pożittiv li jinkoraġġixxi lill-
istudenti kollha għal esperjenza edukattiva effettiva u għal aktar tagħlim matul il-ħajja 
adulta tagħhom.  Kull min hu involut fil-proċess tat-tagħlim għandu jgħin biex jintlaħaq dan 
il-għan. 
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 Imġiba mistennija mill-ġenituri 
 
Biex l-imġiba tal-istudenti tkun waħda xierqa u ta’ min jiftaħar biha, iridu jkunu l-ġenituri l-
ewwel u l-aqwa għalliema, mhux biss bil-kliem iżda aktar bl-eżempju.  Ir-rabta bejn l-iskola u 
l-ġenituri hija kruċjali biex l-istudenti juru dejjem mġiba xierqa.  Għalhekk, hija r-
responsabbiltà kemm tal-ġenituri kif ukoll tal-iskola li tinħoloq rabta soda bejn it-tnejn. 
Għalhekk tajjeb li wieħed isegwi dawn il-prinċipji: 
 

1. Il-ġenituri għandhom jagħtu informazzjoni eżatta tad-dettalji tat-tfal 
tagħhom bħal numri tat-telefon tad-dar u tax-xogħol, kif ukoll ta’ persuni 
oħrajn li jieħdu ħsieb uliedhom fl-assenza tagħhom.  Importanti li jiftakru 
jgħarrfu lill-iskola jekk ikun hemm xi tibdil f’dawn id-dettalji u li jwieġbu t-
telefonati mill-iskejjel mingħajr dewmien. Jistgħu jinqalgħu inċidenti fejn it-
tfal ma jkunux jistgħu jingħataw il-kura fil-poliklinika jew l-isptar qabel ma 
jaslu l-ġenituri. 
 

2. Huwa importanti ħafna li l-ġenituri jagħtu lill-iskola informazzjoni dwar 
problemi ta’ saħħa li uliedhom jista’ jkollhom (eż. allerġiji, dijabete eċċ.) kif 
ukoll l-informazzjoni oħra dwar id-Data Protection Act, u l-kunsens jew le 
għal viżti minn tobba u nurses fl-iskola.   

 
3. Fil-każ ta’ ġenituri separati, dawn iridu jagħtu lill-iskola dokument mill-Qorti 

dwar min għandu l-kustodja tat-tfal. Jekk u meta jkun hemm bidliet relatati 
mal-kustodja, huwa d-dmir tal-ġenituri li jinfurmaw b’dan lill-iskola. Tajjeb 
ukoll nifhmu li l-kustodja lil ġenitur, spiss ma ċċaħħadx mid-dritt għall-
informazzjoni lill-ġenitur l-ieħor. 

 
4. Il-ġenituri għandhom jieħdu magħhom il-karta tal-identità kull meta jkunu se 

jiġbru lil uliedhom qabel il-ħin li tispiċċa l-iskola u idealment javżaw lill-iskola 
minn qabel permezz ta’ nota.  Huma jintalbu wkoll jiffirmaw qabel jieħdu lil 
uliedhom f’reġistru li jinżamm apposta fl-iskola.  Meta l-ġenituri ma jkunux 
jistgħu jiġbru lil uliedhom u jixtiequ li terza persuna ta’ ‘l fuq minn 18 –il sena 
tagħmel dan, din il-persuna għandha ġġorr il-karta tal-identità magħha. 
Idealment dan l-arranġament jiġi avżat minn qabel u fi żmien biżżejjed biex 
hekk is-sigurtà’ tal-istudent/a tkun protetta. 

 
5. Il-ġenituri għandhom juru stima u rispett lejn kull membru tal-istaff bħal ma 

huma jistennew li jkunu stmati u rispettati. 
 

6. Sabiħ li jiġu l-iskola b’ilbies diċenti u adattat għall-iskola bħala stima 
tagħhom infushom u ta’ min jiġu jkellmu.   

 
7. Tipjip mill-bieb ’il ġewwa tal-iskola  hu pprojbit skont il-liġi.  It-tipjip għandu 

jiġi evitat anki barra l-iskola biex jingħata eżempju tajjeb. 
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8. L-iskola mhix responsabbli għal dawk l-istudenti li ma jkunux daħlu l-iskola. 
Għalhekk il-ġenituri huma fid-dmir li jekk irċevew sms li uliedhom 
m’attendewx l-iskola meta suppost għamlu dan, huma għandhom jinfurmaw 
mill-ewwel lill-iskola. Ġenituri li jagħmlu użu mis-servizz tal-Breakfast Club 
għandhom jiżguraw li jħallu t-tfal tagħhom ma xi ħadd mill-istaff u ma 
jħalluhomx jistennew waħedhom. 

 
9. Il-ġenituri għandhom jibagħtu lil uliedhom l-iskola regolarment skont l-Att 

tal-Liġi tal-Edukazzjoni.  Huma għandhom jirrispettaw lill-iskola billi jibagħtu 
u jiġbru lil uliedhom fil-ħin. 

 
10. Biex nevitaw tixrid ta’ infezzjonijiet, huwa meħtieġ li meta jkunu morda, t-

tfal ma jintbagħtux l-iskola. F-każ ta’ mard,  iċ-ċertifikat li jinġieb l-iskola jrid 
ikollu: 

i. id-data 
ii. il-jiem meta l-istudent/a kien/kienet ma j/tiflaħx 

iii. l-isem u l-kunjom u l-indirizz tal-istudent/a 
iv. il-firma tat-tabib u t-timbru (Medical Registration 

Number – anki fuq il-MCRC) 
v. fil-każ ta’ mard li jdum aktar minn tliet ġimgħat ikun 

meħtieġ ċertifikat ta’ speċjalista. 
 
11. Huwa importanti li ċ-ċertifikat għandu jinġieb l-iskola malajr kemm jista’ 

jkun.  Mhux aċċettat ċertifikat backdated jew bil-ġranet maqbuża.  Ċertifikati 
ta’ mard li mhux komuni  għandhom ikunu minn speċjalista.  Ċertifikati 
mediċi ta’ ġimagħtejn jew aktar, ripetuti, xorta jiġu rappurtati lid-Direttorat 
għal-Servizzi Edukattivi. Maċ-ċertifikat trid tiġi ppreżentata wkoll l-MCRC – 
Medical Certificate Record Card. Mingħajr il-card iffirmata mit-tabib, 
ċertifikat jista’ ma jiġix aċċettat. 

 
12. Il-ġenituri għandhom iġibu lura l-iskola kull oġġett li uliedhom jieħdu 

magħhom id-dar u li ma jkunx tagħhom u li jkun ittieħed waqt il-ħin tal-
iskola. 
 

13. Meta jmorru l-iskola l-ġenituri huma mitluba jieqfu ħdejn l-uffiċċju 
amministrattiv jkellmu l-ewwel lill-Kap tal-iskola jew lil xi membru tal-
amministrazzjoni jew tal-istaff klerikali. Il-ġenituri għandhom jagħmlu 
appuntament jekk iridu jkellmu lill-Kap tal-iskola fit-tul. Jekk tkun xi ħaġa 
urġenti jistennew sakemm tispiċċa l-Assembly u l-istudenti jkunu marru fil-
klassi jew sakemm xi ħadd mill-amministrazzjoni jkun jista’ jkellimhom. 
 

14. Hi ħaġa ta’ min jinkoraġġiha li l-ġenituri jinvolvu ruħhom u jgħinu skont il-
bżonn f’okkażjonijiet bħal Jum iċ-Ċelebrjazzjoni, Kunċerti tal-Milied u 
attivitajiet oħra.  

 
15. Il-ġenituri għandhom jieħdu sehem ukoll fl-elezzjoni tal-Kunsill Skolastiku u 

fl-attivitajiet organizzati mill-istess Kunsill. 
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16. Il-ġenituri għandhom jinteressaw ruħhom u jieħdu sehem f’korsijiet, 

taħditiet u laqgħat organizzati għalihom mill-iskola.  Huma għandhom jibnu 
relazzjoni tajba mal-iskola billi jattendu għall-Jum il-Ġenituri u laqgħat oħra 
mal-Amministrazzjoni jew l-għalliema skont il-ħtieġa li tinqala’. 
 

17. Għandhom jaqraw kull ċirkolari u informazzjoni li tintbagħtilhom id-dar u li 
jittellgħu fuq is-sit tal-iskola. 
 

18. Għall-ebda raġuni l-ġenituri m’għandhom jikkritikaw għalliem/a jew xi 
persuna oħra li taħdem fl-iskola quddiem l-istudenti nfushom.  Dan itellef 
kull sens ta’ dixxiplina u jħawwad lill- istudenti għax ikunu qed jirċievu 
messaġġi li jikkontradixxu lil xulxin. 
 

19. Il-ġenituri għandhom juru interess f’dak li jkun qed isir fl-iskola, u fejn 
jistgħu, għandhom jattendu u jieħdu sehem fl-attivitajiet li jkunu mistiedna 
għalihom. 
 

20. Il-ġenituri għandhom jaraw li t-tfal tagħhom jieħdu magħhom l-iskola ikel u 
xorb skont il-Healthy Eating Policy. 
 

21. Il-ħarġiet u ż-żjarat edukattivi huma parti mill-ġranet ta’ tagħlim u għalhekk 
it-tfal kollha huma mistennija jattendu sakemm ma tingħatax raġuni valida 
lill-Kap tal-iskola mill-ġenituri jew minn min jieħu ħsiebhom.  Huwa 
importanti li l-ġenituri għandhom jiffirmaw il-formola ta’ kunsens mogħtija 
lilhom qabel kull ħarġa jew skont kif mitlub mill-iskola.  Mingħajr din il-firma 
l-istudenti ma jkunux jistgħu jmorru għal din il-ħarġa. 
 

22. Il-ġenituri ma jistgħux ikellmu lill-għalliema, KGAs, LSAs jew staff ieħor fil-
klassi t’uliedhom qabel u wara l-ħin tal-iskola, fl-iskola u barra mill-iskola, 
mingħajr il-permess tal-amministrazzjoni tal-iskola. 
 

23. Għall-ebda raġuni l-ġenituri m’għandhom jidħlu fl-iskola b’għajat, ġlied jew 
kliem baxx.  Dawn l-azzjonijiet m’humiex ittollerati fl-iskola.  F’każ li l-ġenituri 
jippersistu b’din l-imġiba, l-iskola ma jibqagħlhiex għażla ħlief li titlob l-
għajnuna tal-pulizija. 
 

24. Oġġetti ta’ valur, mobile phones u kull tip ta’ apparat elettroniku li jista’ 
jtellef mill-attenzjoni tal-istudent/a, m’għandux jittieħed l-iskola u l-ġenituri 
għandhom ikunu responsabbli u konxji ta’ dan, tant li jappoġġjaw lill-
amministrazzjoni tal-iskola f’sanzjonijiet meħtieġa skont il-każ. 
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Imġiba mistennija mill-istudenti 
 
L-iskola għandha tgħin lill-istudenti jitgħallmu jaċċettaw ir-responsabbiltà tal-imġiba 
tagħhom.  Għalhekk fl-ewwel jiem tas-sena skolastika, l-għalliema flimkien mal-istudenti tal-
klassi joħolqu sett ta’ regoli ta’ mġiba tajba (li jitwaħħlu fejn jarawhom l-istudenti) u li jkunu 
konformi mar-regoli tal-iskola. 
 
Matul il-lezzjonijiet, fil-brejk, fuq it-trasport, waqt ħarġiet u f’attivitajiet oħra, l-istudenti 
huma mistennija li: 
 

1. Jaslu l-iskola fil-ħin. 
 

2. Jiġu l-iskola lebsin l-uniformi sħiħa u nadifa.  Jilbsu l-PE kit kif u meta indikat 
mill-amministarzzjoni tal-iskola. 

 
3. Ix-xagħar għandu jkun nadif (kemm jista’ jkun mingħajr gel) u jekk ikun twil 

dan għandu jinżamm miġbur. 
 
4. L-ebda tip ta’ msielet jew piercings ma jistgħu jintlibsu . 

 
5. Mhux permess ‘make-up’, nailpolish u dwiefer twal jew foloz.  Id-dwiefer 

għandhom jinżammu qosra u nodfa. 
 

6. Juru rispett lejn l-istaff kollu tal-iskola billi jisimgħu minnhom, jobdu,  ma 
jgħollux leħinhom u ma jirrispondux. 

 
7. Jifhmu li qatt m’għandhom jużaw kliem vulgari, laqmijiet, vjolenza verbali 

jew fiżika, mossi u aġir mhux xieraq. 
 

8. Jekk iridu juru l-fehma tagħhom, jistgħu jitkellmu b’leħen meqjus, bla għajat 
u x’ħin jingħataw permess. 

 
9. Jagħmlu x-xogħol kollu li jingħatalhom kemm fil-klassi kif ukoll għad-dar u 

jinteressaw irwieħhom li jaqraw u jfittxu aktar fuq dak li jkunu qegħdin 
jitgħallmu. 

 
10. Juru rispett lejn sħabhom billi: 

 
i. dejjem ikunu għall-lezzjonijiet fil-ħin 

ii. ma jtellfux waqt l-ispjega tal-lezzjoni; 
iii. jaħdmu bil-kwiet u jħallu lil sħabhom jaħdmu; 
iv. jgħollu jdejhom jekk għandhom xi diffikultà jew biex iwieġbu 

mistoqsija mill-għalliema; 
v. ma jmissux affarijiet ta’ ħaddieħor mingħajr il-permess 

tagħhom; 
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vi. bl-ebda mod ma jġibu ruħhom ta’ bulijiet; f’każijiet ta’ bbuljar 
tidħol fis-seħħ il-proċedura tal-“Anti Bullying”. 

 
11. Nifhmu li l-bullying huwa:  

 
Tajjeb li wieħed jifhem sew x’inhu bullying biex anke nevitaw inkwiet żejjed. 
Jista’ jkun hemm każ ta’ bullying emozzjonali jew fiżiku jekk:  
1. L-azzjoni tkun ripetuta għal tul ta’ żmien;  
2. L-azzjoni tkun intiża biex tweġġa’;  
3. Hemm żbilanċ ta’ poter. 
 

12. L-imġiba tajba trid tinżamm ukoll fuq it-trasport minn u lejn l-iskola tant li 
nuqqas ta’ mġieba xierqa fuq it-trasport tista’ twassal biex studenti ma 
jitħallewx jużaw dan is-servizz. 
 

13. Juru impenn fl-iskola billi jaħdmu skont il-kapaċitajiet tagħhom u jiżviluppaw 
il-potenzjal kollu tagħhom. 

 
14. Juru mħabba lejn tfal oħra billi jgħinu meta meħtieġ, juru sens ta’ mogħdrija 

u ħniena u wkoll sens ta’ maħfra. 
 
15. Jridu jkunu kapaċi jilagħbu ma’ sħabhom mingħajr ma jiġġieldu meta ma 

jaqblux ma’ ħaddieħor. Logħob goff mhuwiex tollerat. 
 
16. Ma jġibux mobile phones jew apparat elettroniku u kull oġġett ieħor li ma 

jagħmilx parti mill-programm ta’ tagħlim tagħhom.  Dawn jiġu kkonfiskati 
mill-ewwel u jingħataw lura meta tiddeċiedi l-amministrazzjoni tal-iskola u 
tingħata konsegwenza skont il-każ. 

 
17. Il-lunch  u x-xorb għandu jkun konformi mal-Healthy Eating  Policy. Kull tip 

ta’ ħelu u “chewing gum” mhux permess sakemm mhux bħala parti ta’ 
programm speċifiku. 

 
18. Iridu juru rispett mhux biss lejn in-nies ta’ madwarhom iżda wkoll lejn il-

propjetà tal-iskola, fosthom il-kotba, l-għamara u kull apparat ieħor tal-
iskola.  Min jagħmel xi vandaliżmu fl-iskola jew fuq materjal edukattiv (bħal 
tkissir ta’ ħġieġ, ħsara fil-kotba, eċċ) irid iħallas għalih. Dan japplika wkoll 
għal min jitlef jew ma jirritornax riżorsi mislufa lilu. 

 
19. Ma jġibux oġġetti ta’ valur jew flus żejda magħhom l-iskola mingħajr 

permess tal-ġenituri u l-iskola tkun mgħarrfa bil-miktub dwar dan mill-
ġenituri.   


