
Училищни правила на училищното заведение на Бад Фаллингбостел

Въведение

В училищното заведение на Бад Фаллингбостел държим всеки да се чувства 
удовлетворен. За да постигнем тази наша цел, е необходимо спазването на 
правила. Стремим се към учтив тон. Поздравяването също се причислява към 
това. Държим се със всеки учтиво като не нараняваме, нагрубяваме и не 
обиждаме никого. Отбягваме насилието и опитваме да разрешим конфликтите 
чрез разговори.

Основни принципи

1. Искам да бъда уважаван от другите, затова се отнасям към 
другите по съответния начин.

2. Моето мнение трябва да се приема на сериозно. По същия начин 
се отнасям към мненията на останалите и се опитвам да ги 
разбера.

3. Искам да съм спокоен в ежедневието си в училище, затова се 
държа по начин, по който и останалите не трябва да се страхуват.

4. Никой не трябва да ми се присмива, да ми се кара, да ме удря или 
по друг начин да ме наранява. Аз също не трябва да използвам 
нито физическо, нито словесно насилие по време на конфликти.

5. По време и извън часовете очаквам атмосфера, в която мога да 
работя добре и да се чувствам комфортно. За мен това включва 
взаимно подпомагане. Никой не трябва да бъде ограничаван или 
изолиран.

6. Искам да уча в чисто и красиво училище, както и да помогна за 
създаването му. Ето защо аз самият също внимателно боравя със 
всички материали и интериорни предмети.

7. Искам нашето училищно ежедневие да функционира добре, затова
поемам отговорности за училищната общност.

8. Екологично съзнателните действия са важни за мен. Ето защо 
използвам екологични материали, пестя вода и енергия ,и 
сортирам боклука.

9. Знам, че всичките ми изброени желания и идеи могат да бъдат 
реализирани, само ако има сътрудничество между преподаватели, 
родители, ученици и служители. Поради тази причина подкрепям 
това сътрудничество.

Учебни часове и класни стаи

 Учебните часове започват и приключват точно в определен час. 
Учителят/ката слага край на учебния час.

 Учениците, които имат занятие в специализирани помещения (напр. 
научни предмети,  музикална стая) чакат във форума и там ще бъдат 
взети от техните преподаватели.



 Учениците чакат във фоайето на физкултурния салон преди часовете по 
физическо възпитание. В съблекалните се влиза след разрешението на 
преподавателя.

 Ако учителят не влезе в клас десет минути след започването на часа, 
ученикът трябва да попита в бизнес стаята.

 По време на учебния час трябва да се работи. Това може да бъде 
успешно само ако се избегнат разсейвания. Забранено е използването на
електрически и електронни устройства по време на час. При нарушение 
учителят/ката има право да задържи устройството.

 В края на учебния час учителят е длъжен да приведе класната стая в 
подреден вид. Учениците са длъжни да следват това искане.

 За да може да се допринесе за енергоспестяването, при напускане на 
класната стая трябва светлините да бъдат изгасени и прозорците 
затворени. 

Поведение по време на междучасие и свободното време

 По време на двете големи междучасия учениците напускат класните 
стаи. 

 По време на петминутните междучасия учениците не напускат 
училищната сграда, освен ако няма смяна на стаи.

 Учениците не могат да бъдат в зоната за отдих в задния двор по време 
на учебните часове.

 Учениците могат да напускат територията на училището само с 
разрешение от учител.

 Поради опасност за останалите  е забранено хвърлянето на снежни 
топки и други предмети.

 Всеки може да повлияе положително на репутацията на нашето училище 
чрез начина, по който се проявява публично. Това е особено възможно 
чрез внимателно поведение по време на пътуване към училище, в 
обществения транспорт, на училищни и извънучилищни събития.

Общи правила за поведение на учениците

 На учениците е забранено пушенето на училищна територия (указ на 
министъра на културата от 9.1.1989 г.)

 Забранено е носенето на оръжия, фойерверки, наркотични вещества и 
алкохолни напитки (указ на министъра на културата от 29. 07.1977г.)

 Обстановката и оборудването на училището трябва да се третира 
внимателно. Нанесените щети трябва да бъдат заплатени.

 Посетителите трябва да се регистрират в секретариата. Посещението на 
други деца и юноши в класната стая е възможно в изключителни случаи 
и трябва да бъде съгласувано с учителя.

 Ние се грижим за чистотата и реда. Сортираме боклука и пестим вода, и 
енергия.

 Всички са отговорни за чистотата на училището. Учениците трябва да 
премахнат замърсяването, дори и да не са виновни за това. 



 Забранено носенето на шапки в сградата.
 Забранено дъвченето на дъвка .
 Устройства за възпроизвеждане на изображения и звук от всички видове 

(като МР3 плейъри, СD плейъри, джобни компютри и мобилни телефони) 
не трябва да се взимат на училище. В случай на нарушение на това , 
устройствата се взимат от учител, след което се връщат обратно на 
родителите от училищното ръководство.

Мерки в случай на нарушения на училищните правила 

 В случай на нарушение на училищните правила, училището може да 
използва подходящи средства за възпитание. 

 В случай на преповтарящи се или тежки нарушения, ръководството на 
класа съгласно § 61 NschG кандидатства за класна конференция за 
установяване на административна мярка.

Заключителна бележка 

 Настоящето издание на училищния регламент влезе в сила с решение
на общата конференция от 13.5.2002г.

 Допълнено с общо решение на конференцията от 27 3 2006г.


