
Przepisy szkolne OBS Bad Fallingbostel.

                              Wstęp.

Każdy powinien w OBS Bad Fallingbostel czuć się komfortowo i coś osiągnąć. 
Żeby to osiągnąć, zasady wspólnoty muszą być respektowane. 
Staramy się używać przyjaznego tonu.
Powitanie należy również do tego.
Traktujemy się sprawiedliwie,nikomu nie szkodzimy i nie przeszkadzamy.
Wyrzekamy się przemocy i konflikty rozwiązujemy przez rozmowę. 

                          Zasady.

1.Chcę być szanowany i dlatego z szacunkiem traktuje innych.
2.Moja opinia ma być poważnie traktowana.Opinie innych nie są mi obojętne i staram
się je zrozumieć. 
3.Chciałbym(chciałbym) mój dzień w szkole bez strachu przeżyć i zachowuje się 
odpowiednio,żeby inni również nie musieli się bać.
4.Nikt nie powinien mnie wyśmiewać,obrażać używać przemocy fizycznej czy 
psychicznej.Nie chcę używać przemocy fizycznej i psychicznej w konfliktach.
5.Na lekcjach i poza nimi oczekuję atmosfery,w której mogę dobrze pracować i czuć 
się komfortowo.Do tego należy wzajemna pomoc i praca.Nikt nie może być z tego 
wykluczony.
6.Chciałbym(chciałbym)żyć i pracować w czystej i pięknej szkole,z dobrze 
utrzymanym wyposażeniem,a także pomagaćw jej kształtowaniu.Dlatego ostrożnie 
obchodzę się ze wszystkimi materiałami i meblami.
7.Chciałbym(chciałbym)aby dzień szkolny dobrze funkcjonował,dlatego podejmuję 
się zadań dla społeczności szkolnej.
8.Świadomość ekologiczna jest dla mnie ważna.Dlatego używam ekologicznych 
materiałów,oraz oszczędzam wodę i prąd,oraz dzielę śmieci.
9.Wiem,że wszystkie wymienione przezemnie życzenia i pomysły można zrealizować
tylko wtedy,gdy współpraca między nauczycielami,rodzicami,uczniami i 
pracownikami szkoły przebiega dobrze i w zaufaniu.Dlatego popieram tą współpracę.

                    Lekcje i sale lekcyjne.

Lekcje rozpoczynają się i kończą punktualnie.Nauczyciele kończą daną 
lekcję.Uczniowie,którzy mają lekcje w klasach tematycznych czekają i będą odebrani 
przez danego nauczyciela.Uczniowie przed rozpoczęciem lekcji sportu czekają 
również na nauczyciela przed salą gimnastyczną.Do przebieralni uczniowie 
wchodzą,kiedy nauczyciel na to zezwoli.
Kiedy nauczyciel spóźnia się 10 min.,wtedy uczniowie zgłaszają to w sekretariacie.
Lekcja to czas nauki,która zakończy się sukcesem,gdy unikniemy zakłóceń.
Używanie zkłócających urządzeń elektrycznych i elektronicznych jest 
zabronione.Nauczyciele są zobowiązani takie urządzenia skonfiskować.



Nauczyciel jest zobowiązany po zakończeniu lekcji,każdą sale lekcyjne w porządku i 
ładzie pozostawić.Uczniowie są zobowiązani,również się do tego dostosować.
Po opuszczeniu sali lekcyjne okna muszą być zamknięte i światło wyłączone.

              Zachowanie podczas przerw
                  i czasu wolnego.

Podczas dwóch dużych przerwuczniowie muszą opuścić siłę lekcyjne.
Na krótkich 5 min.przerwach uczniowie nie mogą opuścić szkoły(tylko zmienić salę 
lekcyjną).
Podczas lekcji uczniowie uczniowie nie mogą spędzać czasu na obszarze tylnego 
dziedzińca.
Uczniowie mogą opuścić szkołę tylko za zgodą nauczyciela
Że względu na bezpieczeństwo innych,zabronione jest rzucanie kulkami śnieżnymi i 
innymi rzeczami.
Każdy może pozytywnie wpłynąć na reputacjęnaszej szkoły poprzez swoje dobre 
zachowanie w miejscach publicznych.

           Ogólne zasady zachowania 
                         uczniów.

Zakaz palenia papierosów na terenie szkoły(zarządzenie ministra edukacji z 
9.1.1989.).
Zakaz przynoszenia do szkoły broni,narkotyków,alkoholu i fajerwerków (zarządzenie 
ministra edukacji z 29.07.1977).
O obiekty I wyposażenie szkolne należy dbać.Kto spowoduje szkody musi ponieść 
konsekwencje. 
Odwiedzający szkołę muszą się w sekretariacie zameldować.
Odwiedziny innych dzieci i młodzieży podczas lekcji są dopuszczone, tylko w 
wyjątkowych przypadkach,za porozumieniem z nauczycielem.
Dbamy o czystość i porządek:dzielimy śmieci,oszczędzamy wodę i prąd.
Wszyscy są odpowiedzialni za czystość szkoły.
Uczniowie muszą zastosować się do prośby nauczyciela o usunięcie brudu,nawet 
jeśli to nie oni byli przyczyną.
Zakaz noszenia czapek w budynku szkoły.
Zakaz rzucia gumy w budynku szkoły.
Urządzenia odtwarzające obraz i dźwięk wszelkiego rodzaju(n.p. odtwarzacz 
MP3,odtwarzacz CD,podręczny,albo komórkowy telefon)nie mogą być przynoszone 
do szkoły.
W przypadku nie dostosowania się do tego,urządzenia zostaną skonfiskowane przez
nauczyciela I mogą być odebrane przez rodziców u dyrektora szkoły.



               Konsekwencje w przypadku
                naruszenia regulaminu
                   szkolnego.

W przypadku naruszenia regulaminu szkolnego,szkoła może użyć konsekwencji 
edukacyjnych.
W przypadku powtarzających się lub poważnych naruszeń regulaminu 
szkolnego,wychowawca klasy prosi o konferencję klasową w celu rozwiązania 
problemu(61HSchG).

                  Uwaga końcowa.


