Viziune
O comunitate în care fiecare voce contează, în care
talentul și creativitatea sunt aduse la viață, în care elevii
cresc în încredere, își construiesc reziliența și sunt
pregătiți pentru tot restul vieții.
Valorile
•

•
•
•

Fiți respectuoși – tratați întotdeauna oamenii,
proprietatea și mediul înconjurător cu bunătate și
considerație.
Fii ambițios – cere ajutor atunci când ai nevoie și
străduiește-te să fii cel mai bun.
Fiți de încredere – faceți ceea ce vi se cere și
îndepliniți-vă angajamentele.
Fii rezistent – provocările tale zilnice te ajută să
crești și să te pregătești pentru viitor.

Misiune
Ne propunem să ne atingem viziunea prin:
•

•
•
•

•

•
•
•

Creșterea studenților deasupra celor obișnuiți prin
dezvoltarea și furnizarea de învățare pe tot
parcursul vieții care transformă vieți
Asigurarea faptului că fiecare persoană se simte
apreciată, sigură și fericită
Permiterea cursanților să se simtă mândri de ei
înșiși și să sărbătorească succesul altora
Promovarea unei culturi a respectului reciproc în
care toată lumea este tratată ca un membru
valoros al comunității școlare
Încurajarea comunicării pozitive, astfel încât
cuvintele și acțiunile să fie atente, de susținere și
motivaționale
Plasarea părinților și îngrijitorilor în centrul vieții
școlii
Având personal foarte dedicat și bine calificat, care se angajează să se dezvolte
profesional continuu
Adoptarea unui etos de îmbunătățire continuă în toate aspectele vieții școlare

Egalități
Sir William Ramsay este o comunitate incluzivă și diversă.
Școala Sir William Ramsay lucrează pentru a elimina toate formele de discriminare ilegală pe
motive de origine etnică, religie, orientare sexuală, gen, handicap sau capacitate.

Acest lucru se realizează următoarele principii:
•
•
•
•

Să se asigure că elevii au posibilitatea de a-și atinge potențialul în toate domeniile
vieții școlare
Asigurați-vă că părinții și elevii pot face alegeri fără prejudecăți și stereotipuri
Opuneți-vă oricărei forme de rasism, sexism, discriminare pe motive de handicap,
homofobie sau orice altă formă de discriminare
Prețuiți limba și trecutul cultural al fiecărui elev

