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نظام مدرستنا
الغاية من وراء نظام مدرستنا هو خلق التعاون الجيد في مدرستنا.
يجب مراعاة اآلداب التالية لتحقيق ذلك:
 .1ال نسب وال نؤذي زمالئنا.
 .2ممنوع مغادرة ساحة المدرسة – نبقى في فناء المدرسة.
ال بد أن تظل مدرستنا جميلة لنجد الراحة فيها .لذلك يجب علينا مراعاة اآلداب التالية:
 .3ال نقوم بتخريب مدرستنا – ال من الداخل وال من الخارج .وهذا يعني أننا ال نقوم بتكسير
الطاوالت وال الخزائن وال نقوم أيضا بالرسم على الجدران.
 .4نحافظ على النظافة في المدرسة لذلك نرمي األزبال في سلة القمامة.
 .5ممنوع مضغ العلك داخل ساحة المدرسة أو التفل على األرض.
 .6نقوم بتنظيف غرفة القسم بعد الدوام المدرسي – ونكنس األرض.
نريد التعلم أثناء الدرس .وحتى يتسنى التعليم لكل أحد يجب علينا مراعات اآلداب اآلتية:
 .7قبل بدء الدرس ال نتواجد داخل مبنى المدرسة بل خارجها.
 .8نتبع توجيهات المعلم.
 .9عند دخول غرفة القسم ننزع الطاقية و الجاكت و القلنسوة.
.10

نقوم بالتمارين المنزلية!

.11

نتحدث باللغة األلمانية على ساحة المدرسة.

االستراحة لها أهمية .وحتى نستريح يجب علينا مراعاة اآلداب التالية:
.12

ال نجري داخل مبنى المدرسة بل نتواجد على فناء المدرسة.

.13

ال نطيل البقاء في المراحيض بدون سبب.

.14

ال نرمي بكرات ثلجية في فصل الشتاء.

.15

نتواجد عند الملتقى بعد انتهاء فترة االستراحة.

.16

ممنوع استعمال األجهزة االكترونية أم الجوال في ساحة المدرسة بأكملها.

ماذا يحدث عند مخالفة اآلداب المذكورة:
أتحمل المسؤولية عند مخالفتي لتلك اآلداب.
وهذا يعني:
 أنظف المدرسة إذا قمت بتوسيخها!
 أكنس وأساعد حارس المدرسة في خدمة الفناء عند عدم مراعاة هذه اآلداب!
 أتأخر في المدرسة عند عدم مشاركتي في الدروس!
 علي بتسليم جوالي للمعلم إذا استعملته أثناء الدرس .وال يسترده إال أبواي من السكرتارية \ إدارة
المدرسة.

--------------------------------------------------------------------------------أقر بأني وعيت ووافقت على نظام المدرسة كي يتسنى للجميع أن يمر بفترة دراسية ممتعة.

التاريخ :
توقيع التلميذ \ التلميذة :
توقيع أحد والة األمر :

