
Шкільні правила OBS Bad Fallingbostel

Преамбула

Кожен повинен відчувати себе комфортно і вносити свій вклад в OBS Bad Fallingbostel.

Для цього необхідно дотримуватися правил співжиття.

Ми намагаємося бути дружніми один з одним. Вітатися є не відємною частиною гарного тону.

Ми ставимося один до одного справедливо і нікому не завдаємо шкоди, не докучаємо і не 
пригнічуємо.

Ми утримуємося від насильства і намагаємося вирішувати конфлікти шляхом діалогу.

Принципи

1. Я хочу, щоб інші мене поважали, і тому ставлюся до інших так само.

2. До моєї думки мають відноситись серйозно. Я також маю сприймати  думки іниших і 
намагатися їх зрозуміти.

3. Я хотів би мати можливість без страху переживати повсякденне шкільне життя і поводитися 
так, щоб іншим не потрібно було боятися.

4. Ніхто не повинен сміятися наді мною, ображати мене, бити або будь-яким іншим чином 
пригнічувати. Я також не хочу застосовувати фізичне чи вербальне насильство в конфліктах.

5. У класі та поза ним я очікую атмосфери, в якій я можу добре працювати та почувати себе 
комфортно. Для мене це означає заохочувати один одного та допомагати іншим. Неможна 
нехтувати іншими та виключати інших із суспільства

6. Я хочу жити, вчитися і працювати в чистій та красивій школі з доглянутими приміщеннями, а 
також допомагати підтримувати і створювати таке серидовище. Тому я дбайливо ставлюся до 
всіх матеріалів та меблів.

7. Я хочу, щоб наше повсякденне шкільне життя функціонувало добре, а тому я також буду 
приймати і виконувати завдання для шкільної спільноти.

8. Для мене важлива екологічна свідомість. Тому я використовую екологічно чисті матеріали, 
економно використовую воду та енергію, сортую сміття.

9. Я знаю, що всі вище перелічені побажання та ідеї, можна реалізувати лише за умови доброї 
та довірчої співпраці між вчителями, батьками, учнями та персоналом. Тому я підтримую цю 
співпрацю.

Уроки та аудиторії
• Заняття починаються та закінчуються вчасно. Учитель завершує урок.

• Учні, які мають уроки в спеціалізованих кабінетах (наприклад, у кабінетах природничих наук, 
музичній кімнаті), чекають у форумі, і звідти їх забирають їхні вчителі.



• Перед уроками фізкультури учні чекають перед входом до спортзалу. У роздягальні можна 
буде зайти лише з дозволу вчителя.

• Якщо вчителя немає в класі через десять хвилин після початку уроку, один із учнів йде 
запитуватися до учительськоі чи в секритаріат.

• Уроки це робочий час, який буде успішним лише за умови уникнення збоїв. Заборонено 
використовувати електричні та електронні пристрої, що порушують роботу. Вчитель має право 
забрати такі пристрої.

• Кожен Вчитель  зобов'язаний  прослідкувати , щоб клас залишився чистим або був 
приведений у такий стан після закінчення уроку. Учні зобов’язані цьому посприяти.

• Щоб зробити внесок у економію енергії, після закінчення уроків слід зачиняти вікна та 
вимикати світло.

Поведінка під час перерв і та вільного часу
• Під час двох довгих перерв учні залишають класні кімнати.

• Під час 5-хвилинних перерв учні не залишають приміщення школи (окрім переходу в інший 
клас).

• Під час уроків задній ігровий майданчик не є місцем перебування для учнів.

• Учні можуть залишати територію школи лише з дозволу вчителя.

• Через небезпеку для інших не можна кидати сніжки та інші предмети.

• Кожен може позитивно вплинути на репутацію нашої школи своіми досягненями та 
поведінкою в повсякденному житті. Особливо це можливо досягнути завдяки обачній поведінці
по дорозі до школи, у громадському транспорті, під час шкільноі практики та на шкільних 
заходах.

Загальні правила поведінки учнів
• Учням заборонено палити на території школи (наказ міністра освіти від 9 січня 1989 р.).

• Забороняється проносити зброю, феєрверки, наркотики та алкогольні напої (указ міністра 
освіти від 29.07.1977).

• Необхідно дбайливо ставитися до шкільних приміщень та обладнання. Кожен, хто зробить 
збитки, буде змушений іх відшкодовувати.

• Відвідувачі завжди повинні реєструватися в секретаріаті. Відвідування іншими дітьми та 
молодью під час уроку можливе лише у виняткових випадках і має бути узгоджено з учителем.

• Ми звертаємо увагу на чистоту та порядок; ми сортуємо відходи, економно використовуємо 
воду та енергію.

• Кожен відповідає за чистоту школи. Учні повинні виконувати прохання вчителя прибрати 
сміття тощо, навіть якщо це зробив хтось інший.



• Ми не носимо верхній головний убір у приміщенні.

• Жуйку в школі не жують.

• Будь-які пристрої для відтворення відео та аудіо (наприклад, MP3-плеєри, програвачі 
компакт-дисків, кишенькові та мобільні телефони) не можна проносити до школи. У разі 
«порушення» прилади конфіскують, батьки можуть знову забрати їх у керівництва школи.

Заходи, що вживаються у разі порушення правил роботи
школи
• У разі порушення шкільних правил школа може використовувати відповідні виховні методи.

• У разі повторних або серйозних порушень, керівництво класу подає заявку на проведення 
класної конференції відповідно до § 61 NSchG для визначення дисциплінарного стягнення.

Заключне зауваження
• Ця редакція шкільних правил набула чинності через резолюцію генеральної конференції від 
13 травня 2002 року, доповнену резолюцією генеральної конференції від 27 березня 2006 року.


