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Училищен правилник
Целта на училищния правилник е да осигури добър съвместен живот в
училището.
Затова трябва да бъдат спазвани следните правила:
1.

Ние не обиждаме и не нараняваме никого от нашите съученици.

2.

Ние не напускаме територията на училището и оставаме в училищния
двор.

Нашето училище трябва да е винаги хубаво, за да се чувстваме в него
добре. Затова трябва да спазваме следните правила :
3.

Ние не нанасяме щети на нашето училище – нито отвън, нито отвътре.
Това означава, че нито драскаме по маси, столове, шкафове и стени,
нито ги чупим.

4.

Ние поддържаме нашето училище чисто и хвърляме отпадъците в
кошчетата за смет.

5.

Нито дъвчем дъвка на територията на училището, нито я изплюваме по
пътя.

6.

След учебни занятия класната стая се почиства – ние измитаме пода.

В час искаме да учим. За да може всеки да учи добре, спазваме следните
правила:
7.

Преди започване на учебните занятия не влизаме в училищната сграда, а
чакаме отвън.

8.

Ние слушаме указанията на учителя.

9.

При влизане в класната стая, сваляме шапки, якета и качулки.

10. Ние
11. На

си пишем домашните работи.

територията на училището говорим на немски език.

Междучасията са важни. За да можем да си отдъхваме, трябва да спазваме
следните правила :
12. Ние

не тичаме из училищната сграда, а сме на училищния двор.

13. Ние

не се бавим ненужно дълго в тоалетната.

14. През
15. В
16.

зимата не замеряме никого със снежни топки.

края на междучасието се нареждаме на определеното за това място.

На цялата училищна територия не се използват нито електронни уреди,
нито мобилни телефони.

Какво се случва, когато не спазваме правилата?
Когато не спазвам правилата, трябва да отговарям за постъпките си. Това
означава:
•

Ако замърсявам училището, трябва да го чистя!

•

Ако не спазвам правилата, трябва да помагам на домоуправителя при
почистване на двора и да мета!

•

Ако не работя по време на час, трябва да оставам след това!

•

Ако използвам мобилен телефон по време на час, трябва да го предам
на учителя. Само родителите могат да получат телефона обратно – в
секретариата или при директора на училището.
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