
Together Our Mission Statement

Everyone

At St Cuthbert's we strive to build a 

thriving, welcoming Catholic community, 

respecting and developing the unique 

gifts and talents of all.

Achieves                                                            

More St. Cuthbert's R.C. 

Primary School

YOU

Your Child A Partnership

The School Between You and Us

St. Cuthbert's R.C. Primary School, in 

partnership with home and parish, has 

been established to be an integral part 

in the local Catholic community which 

shares the mission of the church to 

proclaim the Gospel of Jesus Christ.

Our                         

Home - School                  

Agreement



Pupils name: -                        

1 1 1 Be the best I can be.

2 2 2 Bring library books, reading books and P.E. 

equipment into school at the required time.

3 Ensure your child is safe in school. 3 3 Attend school regularly and on time.

4 4 4 Treat everyone with the respect they deserve.

5 5 5 Do my homework and return it on the correct day.

6 6 6

7 7 7 Keep the school rules and follow the school code.

8 8 8 Take care of the school equipment and buildings.

9 9 9 Smile and have fun

Signed    ……………………………………………………………… Signed    ……………………………………………………………… Signed    ………………………………………………………………
School Parent/ Guardian Pupil

Inform school by telephone by 10.00 a.m. on the first day of 

absence, if my child is going to be absent.

Encourage my child to show kindness and consideration and 

tolerance to others.

Ensure my child does the homework set and return it by the 

appropriate day.

Attend termly consultation meetings to discuss my child's 

progress.

Support the school's policies regarding uniform, behaviour 

and jewellery.

Inform the school of any concerns or problems that might 

affect my child's work, health or behaviour.

Encourage your child to develop self respect and respect for 

others.

Set regular homework, as stated in the Homework Policy.

Inform parents of the learning to be covered by their child 

each term.

Inform parents of their child's progress at consultation 

meetings in the Autumn and Spring terms and by reports in 

the Summer term.

Keep parents fully informed of important issues relating to 

school.

Nurture your child to grow in God's love and our faith.

The school will: I / We as parents will: As a pupil at St. Cuthbert's I will:

We aim, at St Cuthbert’s to serve as a witness to the 

Catholic Faith at all times. We believe, however, that parents 

are the primary educators of their children and our 

commitment is to support parents in their task.

Provide the best possible education for your child.

Ensure that your child is valued and helped to make good 

progress.

Support the Christian values of the School Community and 

the Parish.

Ensure my child attends suitably equipped, punctually and 

regularly.



Razem będziemy:

Kontrakt                   

Szkoła-Dom
Nasza misja   

Starać się wspierać dzieci, które 

wymagają dodatkowego edukacyjnego 

zapotrzebowania.

Szkoła Świętego Cuthberta jest 

prosperującą elementarną szkołą 

kotolicką, która stara się rozwinąć i 

wykształcić uzdolnione dzieci i ich 

wyjątkowe talenty.

Wspierać uczniów w nauce zachęcając 

ich aby byli entuzjastyczni, zawsze 

starali sie o najlepsze wyniki w nauce 

oraz żeby cieszyli sie szkołą.

St. Cuthbert's R.C. 

Primary School         

Stratford Road         

HARTLEPOOL         

TS25 5AJ

St. Cuthbert's R.C. Primary School, 

wspolpracujac z parafia oraz  domem, 

zostala okreslona jako nie rozdzilna 

czesc lokalnego katolickiego 

spoleczenstwa, misja ktorej jest oglaszac 

slowo Boze.

Dyrektor: -  Mrs. J.M. Wilson. B.A.

Tel. No. 01429 275040

Fax. No. 01429 275450

Email: 

admin.stcuthberts@school.hartlepool.gov.uk

Website:                

www.stcuthbertsschool.org.uk



Jako rodzice zdajemy sobie sprawe ze jestesmy 

glownymi wychowawcami naszych dzieci, podpisujac 

umowe obiecujemy bliska wspolprace ze szkola aby 

zachecic ucznia do uzyskania najlepszego wyniku w 

nauce. 

Imie:                       

Szkola sprobuje: Ja / my jako rodzice obiecujemy: Jako uczen szkoly  St. Cuthbert's bede zawsze:

1 1 1 Starac sie o najlepsze wyniki we wszystkim co 

robie oraz pokazac dobry przyklad dla innych.

2 2 2 Przynosic ksiazki z biblioteki, czytanki oraz struj 

na w-f  zawsze na czas. 

3 3 3 Byc zawsze na czas i regularnie chodzic do szkoly.

4 4 4 Szanowac wszystkich.

5 5 5 Robic zadania domowe na czas. 

6 6 6 Pamietac o szkole, rodzicach oraz o sobie. 

7 7 7 Trzymac sie do regulaminu oraz kodeksu szkolnego.

8 8 8 Szanowac szkole i wszelki sprzet. 

9 9 9

Podpis    ……………………………………………………………… Podpis    ……………………………………………………………… Podpis    ………………………………………………………………
Szkola Rodzic / opiekun uczen

My w szkole St Cuthbert pelniac role czlonkow kosciola 

katolickiego wierzymy, ze jako rodzice sa Panstwo glownymi 

wychowawcami Panstwa dzieci takze obiecujemy wspierac 

Panstwa w tym zadaniu.  

Wzmacniac Chrzescijanskie wartosci I wiare.

Upewnic sie ze moje dzicko  uczeszcza do szkoly regularnie, 

punktualnie i odpowiednio wyposazone, chyba ze maja wlasciwa 

przyczyne (np choroba) na nieobecnosc, oraz starac sie nie robic 

planow na wakacje podczas szkolnego semstru.
Poinformowac szkole, przed 10.30 w pierwszy dzien kiedy uczen jest 

nie obecny, dzwoniac do szkoly  lub piszac usprawiedliwienie. 

Zachecac dzieci do dobrego zachowania i traktowania innych z 

rozwaga. 

Upewnic sie, ze dzicko zrobilo zadanie domowe na czas.

Udostepnic ucznia jak najlepsze wychowanie poprzez 

utrzymanie przyjacielskiej atmosfery, bezpieczenstwa oraz 

wywazonego i rozleglego planu nauki.

 Zapewnic, ze kazdy uczen jest doceniony oraz ma odpowiednia 

pomoc aby uzyskac najlepsze winiki w nauce, poprawic 

samopoczucie i wspierac go moralnie.

Jezeli jedno z dzieci jes nieobecne bez usprawiedliwienia 

sprobujemy sie z Panstwem skontaktowac.

Zachecic dzieci do traktowania innych jak i siebie samych z 

szacunkiem.

Planowac regularne zadania domowe (zob. Regulamin).

Informowac rodzicow na temat planu nauki 2 razy w 

semestrze.

Informowac rodzicow o rozwoju ich dzieci podczas zebran w 

jesiennym i we wiosennym semestrze, takze poprzez pisemne 

raporty. 

Informowac rodzicow na temat powaznych spraw zwiazanych 

ze szkola.

Zachecac dzeci do opieki nad sprzetem w jaki i poza szkola. 

Chodzic na zebrania, raz w semestrze. 

Poinformowac szkole o problemach w domu itp, ktore mogly by miec 

wplyw na dziecka zdrowie lub zachowanie.

Trzymac sie regulaminu szkolnego biorac pod uwage bizuterje, 

mundurek itd.

Starac sie wspierac nasze spoleczenstwo i szkolny personel aby 

utrzymac szkole w dobrej kondycji.  


