
Insaħħu u 

nġeddu l-valur 

tad-dixxiplina fl-

ambitu ta’ 

żminijietna 

Matul dawn l-aħħar 150 sena, l-iskola 

tagħna kisbet reputazzjoni pożittiva, 

dik li tippromwovi sens ta’ dixxiplina  

fost l-istudenti – valur essenzjali 

għas-suċċess fil-ħajja futura 

tagħhom. 

Għaldaqstant, hu fatt magħruf  li l-

ġenituri jassoċjaw l-iskola tagħna ma’ 

din il-karatteristika. Wara kollox id-

dixxiplina flimkien mad-dimensjoni 

spiritwali u s-suċċess akkademiku 

jiffurmaw parti mill-pilastri  tal-

istituzzjoni edukattiva.  

Għalhekk, kien neċessarju l-fatt li l-

iskola tagħna maż-żmien tħoss il-

bżonn li tevalwa u tirriforma ir-

Regoli tas-Sistema tad-Dixxiplina tal-

Istudenti sabiex tkun tista’ tagħmel 

użu sħiħ mis-sistema tal-ICT u 

ssaħħaħ l-operat tiegħu. 
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Is-sistema il-ġdida 

L-imġiba tal-istudent ser tiġi mmonitorjata mill-

Bord tad-Dixxiplina pemezz tas-sistema 

kkomputerizzata tal-Klikks.  

 

Kif taħdem? 

L-amministrazzjoni tal-iskola tesiġi li l-istudenti 

tagħha jġibu ruħhom sew, ikunu ħabrieka fl-

iskola, edukati u responsabbli. Madanakollu, 

meta student jikser ir-regoli stabbiliti minħabba 

mġiba mhux xierqa jew negliġenza, l-għalliem 

jagħmel użu mill-Klikks sabiex jitniżżlu l-marki għal 

dak in-nuqqas. Mġiba mhux xierqa tissarraf 

f’punti, u dawn jiġu akkumulati matul is-sena 

skolastika. Dawn il-punti miksuba minn diversi 

nuqqasijiet ser jiġu ppubblikati mar-riżultati tal-

evalwazzjonijiet u l-eżamijiet.  

 

Fejn ser iwasslu l-punti? 

Meta jintlaħqu l-ammont ta’ punti stabbiliti, il- 

Prefett tad-Dixxiplina jinforma lill-istudent li 

minħabba l-imġiba mhux xierqa tiegħu ser 

tittieħed l-Azzjoni Dixxiplinari skont din it-tabella:   

 

 

 

  Il-Bord tad-Dixxiplina 

Is-sistema kollha tiġi mmonitorjata mill-Bord tad-

Dixxiplina. Dan il-bord hu magħmul minn 

Assistent Kap tal-iskola, 2 Guidance Teachers u 

6 għalliema (wieħed għandu l-irwol ta’ 

Segretarju Esekuttiv u l-ħamsa l-oħra Prefetti 

tad-Dixxiplina – wieħed għal kull sena). 

 

Il-Prefett tad-Dixxiplina għal kull Sena 

Il-Prefett tad-Dixxiplina hu għalliem li: 

 Ikollu x’jaqsam mad-dixxiplina ta’ dik is-sena 

partikulari li tagħha hu responsabbli. 

 Javża u jassisti lill-Class Teachers fil-qasam 

tad-dixxiplina.  

 Jieħu ħsieb li jsegwi l-imġiba mhux xierqa 

tal-istudent u l-punti akkumulati frott l-istess 

azzjoni.  

 Jikkoordina l-attwazzjoni tal-Azzjonijiet 

Dixxiplinari.  

Atti ta’ tjubijia jistgħu jħassru l-punti 

infrazzjonali? 

Li tagħmel il-ġid u kull tip ta’ opra tajba oħra 

hija n-norma li għandu jħaddan kull student li 

jattendi fl-iskola tas-Seminarju. Il-punti 

akkumulati minn mġiba mhux xierqa huma 

irreversibbli.  

 

Madanakollu, jekk student jiġi osservat minn xi 

membri tal-istaff li qed iħaddan jew jipprattika 

atti ta’ tjubija u benevolenza, dan il-fatt 

għandu jitressaq għall-attenzjoni tal-SMT sabiex 

jingħata premju speċjali f’Jum iċ-Ċelebrazzjoni. 

 

Dawk l-istudenti li jakkumulaw anqas minn 

għaxar marki matul sena skolastika, jingħataw 

premju speċjali bħala rikonoxximent għall-

imġiba eċċellenti tagħhom.  

 

 

  Lista ta’ infrazzjonijiet u l-punti annessi magħhom. 

It-tabella t’hawn taħt turi xi eżempji ta’ mġiba 

mhux xierqa u l-punti infrazzjonali  relatati 

magħhom. Il-lista sħiħa tinstab fuq il-websajt tal-

iskola.  

Mġiba mhux xierqa 
Punti 

Infrazzjonali 

Uniformi mhux kompluta 5 

Stil ta’ xagħar mhux 

addattat 
5 

Xogħol tad-dar mhux 

maħdum 
3 

Nuqqas ta’ kotba, noti u 

riżorsi għal-lezzjoni 
2 

Ħin moħli (tasal tard għal-

lezzjoni, dewmien bla bżonn it-

tojlit) 
3 

Tasal tard l-iskola 5 

Tkun negliġenti b’informazzjoni li 

trid twassl id-dar, jew ma ġġibx 

lura formuli ta’ kunsens iffirmati 

fil-ħin. 

5 

Vandaliżmu lill-propjetà tal-

iskola 
10 

Nuqqas ta’ rispett lejn is-

Superjuri 
15 

Rimi ta’ skart fl-art; inkella 

mhux fil-bin it-tajjeb għas-

separazzjoni tal-iskart 

3 

Użu ta’ lingwaġġ baxx 

u/jew vulgari 
8 

Dagħa 12 

Azzjoni perikoluża 8 

Azzjoni vjolenti  30 

Taħrab mill-iskola  40 
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Meta 

tilħaq l- 
Azzjoni Dixxiplinari 

10 punti 
L-Assistent Kap jew il-Guidance 

Teacher ikellmu u jikkoreġu lill-

istudent b’mod verbali. 

20 punt 
L-istudent jagħmel extra work  waqt 

tliet brejks. 

30 punt Wara l-ħin tal-iskola. 

40 punt Issir laqgħa mal-ġenituri fl-iskola. 

50 punt 25 min. Xogħol komunitarju. 

60 punt 50 min. Xogħol komunitarju. 

70 punt 

L-istudent jattendi l-iskola s-Sibt għal 

sagħtejn, liebes l-uniformi u 

jagħmel extra work. 

80 punt 
Deċiżjoni meħuda mill-Bord tad-

Dixxiplina. 

 


