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Nasz Regulamin Szkolny
Celem naszego Regulaminu Szkolnego jest umożliwienie zgodnego współżycia w
Szkole.
W tym celu muszą być zachowane następujące reguły:
1. Nie obrażamy i nie bijemy żadnych uczniów.
2. Nie opuszczamy terenu szkoły. Pozostajemy na podwórku szkolnym.
Nasza szkoła ma być ładna abyśmy się w niej dobrze czuli. Z tego powodu musimy
zachowywać się zgodnie z następującym zasadami:
3. Nie niszczymy naszej szkoły, ani od zewnątrz ani od wewnątrz. To oznacza,
że nie niszczymy stołów, krzeseł, szafek. Nie malujemy ani nie niszczymy
ścian.
4. Utrzymujemy szkołę w czystości i wyrzucamy śmieci do kosza na śmieci.
5. Na terenie szkoły nie żujemy gumy i nie wypluwamy jej na dziedziniec.
6. Klasa po lekcjach jest sprzątana – zamiatamy podłogę.
Podczas zajęć szkolnych uczymy się. Aby każdy z nas mógł się dobrze uczyć
przestrzegamy następujących reguł:
7. Przed rozpoczęciem, lekcji nie jestesmy w budynku szkolnym tylko czekamy
na zewnątrz.
8. Przestrzegamy poleceń nauczycieli
9. Zdejmujemy czapki, kurtki i kaptury przy wejściu do klasy.
10. Odrabiamy nasze prace domowe!
11. Na dziedzińcu szkolnym rozmawiamy po niemiecku!

Nasza pauza jest bardzo ważna. Aby się na niej odprężyć, musimy zachować
następujące reguły:
12. Nie biegamy po budynku szkolnym tylko jesteśmy na dziedzińcu przed szkołą.
13. Nie przebywamy bez potrzeby w toalecie.
14. Zimą nie rzucamy śnieżkami.
15. Na koniec pauzy zbieramy się w punkcie zbiórki.
16. Na całym terenie szkoły nie używamy żadnych urządzen elektronicznych ani
telefonów komórkowych.
Jakie są konsekwencje nieprzestrzegania reguł?
Jeżeli nie przestrzegam reguł, muszę ponieść za to odpowiedzialność.
To oznacza:
• Nabrudzę w szkole, muszę posprzątać!
• Nie przestrzegam reguł, muszę pomagać dozorcy w utrzymaniu czystości i
porządku na terenie szkoły!
• Nie uczę się podczas lekcji, muszę zostać po lekcjach!
• Jeżeli używam telefonu komórkowego na lekcji, muszę go oddać
nauczycielowi. Dostanę go z powrotem, jeżeli moi rodzice odbiorą go w
sekretariacie szkoły.
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Rozumiem i akceptuję regulamin szkolny abyśmy wszyscy mieli miły czas nauki.
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