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Завдання шкільних правил  
 
Ці шкільні правила покликані допомогти регулювати життя шкільної спільноти. Вони стосуються 
всіх членів  
шкільної спільноти.  
 
Принципи  
 Правила внутрішнього розпорядку школи не мають на меті повторювати самоочевидні правила і 
заповіді пристойності та хороших манер.  
і хороших манер, але повинні - обмежуючись найнеобхіднішим - формувати основу для поважних 
стосунків між усіма членами шкільної спільноти.  
основа для шанобливих стосунків між учасниками шкільного життя, зокрема між учнями та 
вчителями.  
між учнями та вчителями.  Автори цих шкільних правил вважають, що в наш час важливим 
завданням  
школи є підведення учнів до розуміння демократичного державного устрою та усвідомлення своєї 
співвідповідальності.  
до усвідомлення спільної відповідальності.  
 
Заява про місію  
 
Освітня місія школи визначає орієнтири соціальної взаємодії в школі.  
називаються.  
Місія школи щодо якості визначає стандарти викладання та внутрішньої організації школи.  
визначені.  
 
Співвідповідальність учнів  
 
Шкільні правила та співвідповідальність учнів мають на меті надати учням можливість  
самостійно визнавати свої права, добровільно виконувати свої обов'язки і відповідально ставитися до 
своєї свободи.  
відповідально користуватися своєю свободою.  У розпорядженні ДМС є відповідне приміщення та 
частина дошки оголошень.  
доступні для SMV.  
 
Організація навчального дня  
 Будівля школи та класи відкриваються вчасно до початку уроків.  
За предметні кабінети відповідають вчителі-предметники.  
З першим дзвоником учні розходяться по класах та готують свої місця.  
підготувати свої місця. Якщо вчитель не з'явився через п'ять хвилин, представник класу оголошує про 
це в учительській.  
в кімнаті для персоналу. Коли приходить вчитель, кожен йде на своє місце.  Вчителі повинні вчасно 
починати і закінчувати уроки. У разі запізнення вони  
Якщо вони запізнюються, то називають причину, коли їх запитує клас.  Учні молодшої та середньої 
школи під час великих перерв перебувають на шкільному подвір 
'ї або в актовій залі.  
У вільний від навчання час учні можуть залишатися в класах.  
в класах. Вони повинні зберігати там тишу. Їм також дозволено перебувати у кімнаті відпочинку.  
дозволено. Необхідно дотримуватися максимально можливої тиші, щоб не заважати проведенню 
уроків.  
Крім того, може бути використаний середній двір (рівень 1) та нижній шкільний двір (ігрове поле).  



Під час уроків не дозволяється перебувати перед класами та на подвір'ї старшої школи (4 рівень).  
(4-й рівень внутрішнього двору) заборонено.  
Учням, які приходять зі спортивного закладу, дозволяється залишати  
портфелі перед входом до класу. Це має бути зроблено без шуму і швидко. Після цього  
Після цього школярі переходять до місць, відведених для перерв.  

Сидіти на сходах будівлі школи, особливо на перервах, заборонено з міркувань безпеки.  
заборонено з міркувань безпеки.  
 
Залишати територію школи  
 
У навчальний час, включаючи перерви, учням молодшої  
та середньої школи (5-9 класи) не дозволяється залишати будівлю школи або шкільну територію без 
дозволу вчителя.  
територію школи без дозволу вчителя. Починаючи з 10 класу, учням дозволяється залишати 
територію школи на перервах.  
дозволяється робити перерви. Учням 5-6 класів дозволяється залишати територію школи  
під час обідньої перерви лише за наявності письмового дозволу батьків або осіб, які їх замінюють.  
Дозвіл.  
 
"Використання мобільних телефонів, смартфонів, цифрових фотоапаратів, MP3-плеєрів, 
планшетів (наприклад, iPad) 
 
Учні повинні тримати мобільні телефони, смартфони, цифрові фотоапарати, MP3-плеєри, планшети 
та подібні пристрої на території школи у вимкненому стані. Їх можна носити, але використовувати 
лише у виняткових та обґрунтованих випадках.           
Використання мобільних телефонів, смартфонів, цифрових фотоапаратів, MP3-плеєрів, планшетів та 
подібних пристроїв під час уроків дозволяється лише з дозволу вчителя або секретаря. Підключення 
через бездротові мережі або мережі мобільного зв'язку до таких мереж, як Інтернет, також 
дозволяється тільки з дозволу вчителя або секретаря. Починаючи з 9 класу, учням дозволено 
використовувати планшети, а з 11 класу - додатково смартфони для навчальних цілей у позаурочний 
час.                                                                                                                                         
Несанкціонований запис аудіодокументів, фото- та відеозйомка на території школи, а також 
несанкціонована публікація аудіодокументів, фото- та відеоматеріалів, знятих на території школи 
(наприклад, на платформах або в соціальних мережах в Інтернеті), не дозволяється.  
Вищезазначені пристрої можуть бути вилучені вчителями на час уроків. Вони повинні бути повернуті 
учням після закінчення уроків. У разі виникнення кризової ситуації мобільні телефони та смартфони 
можна вмикати лише за вказівкою вчителя". 
 
Обов'язкова присутність та звільнення від роботи у разі хвороби  
 
Учні, які захворіли, повинні повідомити про це письмово, телефоном або електронною поштою до 
офісу секретаря.  
у перший день хвороби, а для неповнолітніх - батьками. A  
письмове повідомлення має бути подано протягом трьох днів.  Обов'язкова присутність на уроках 
стосується і предмету спорту. Звільнення від сплати  
Відповідний вчитель-предметник надасть звільнення від індивідуальних занять.  
 
Відпустка від занять  
 
Відпустка від занять може бути надана лише у виняткових випадках і тільки за умови  
і лише за умови своєчасного подання письмової заяви, як правило, за тиждень до початку заняття. 
Заявка  



подається батьками або особами, які їх замінюють, класному керівнику/вихователю (до двох днів) або 
адміністрації школи (більше двох днів). Відпустка безпосередньо перед або після  
Відпустка безпосередньо перед або після святкових днів може бути надана лише у виняткових та 
особливо обґрунтованих випадках.  

Інші нормативно-правові акти  
 Територія школи повинна утримуватися в порядку та чистоті. Це також стосується  
місце для паління за межами території школи.  

У кожному класі створюється служба порядку та служба прибирання (стюард класу; "служба 
прибирання").  
 
В принципі, слід утримуватися від будь-яких дій, які можуть завадити проведенню занять або завдати 
шкоди особам чи майну.  
та майна слід утримуватися.  
 
З меблями та обладнанням слід поводитися дбайливо. Шкода, заподіяна через грубу необережність 
або  
шкода, завдана внаслідок грубої необережності або умислу, має бути відшкодована особою, яка її 
завдала.  
 
Вживання спиртних напоїв на уроках дозволяється з дозволу вчителя. Як правило, прийом їжі не 
дозволяється під час  
під час занять заборонено вживати їжу.  
 
Жувальна гумка під час уроків не дозволяється.  
 
Куріння на території школи заборонено.  
 
 
 
Ці шкільні правила були обговорені в комітетах і прийняті Конференцією Школи.  
Зміни можуть бути внесені лише Конференцією Школи.  
 
 
 Нова редакція статуту школи набуває чинності 9 вересня 2013 року 
. У нинішньому вигляді вона була прийнята Конференцією Школи 22 червня 2022 року.  
 
Гез.  
A. Ендерле  
Директор школи  
 


