
والتالميذ والموظفين وضيوف  -القواعد الواجب االلتزام بها في المدرسة األوروبية ماري وبيير كوري

 . المدرسة

 

 بغي أن تكون المدرسة بيئة صالحة للتعلم و العمل للطالب والمعلمين والموظفين على حد سواء.ني

 

عتداء علي الحرية الشخصية إلختالف دون اإلخر و قبول احترام اآلإيجب على الجميع تفعيل سلوكيات 

 لمدرسة.في ضوء مهمة التعليم والتدريب لللمعلمين 

 

خرى هي األولوية القصوى لنا ألو طرق الحياه ا خري و التسامح مع اآلراء و العاداتألقبول الثقافات ا

 كمدرسة أوروبية تضم جنسيات مختلفة من المتعلمين و المعلمين و العاملين.

 

لذلك يجب على المعلمين والتالميذ والموظفين ، الصراعات دون عنف في جميع الظروف ينبغي حل 

 والضيوف مراعاة المبادئ التالية:

 

 في المباني المدرسية وعلى أرض المدرسة )مدرسة خالية من التدخين(. هناك حظر عام للتدخين .1

 

 الحصص الدراسية.أوقات  حترامإ. يجب 2

 

 الراحة:ترات . السلوك في ف3

 

 مغادرة الفصول الدراسية والبقاء في فناء المدرسة. -على الفور -جميع الطالب  يلة: علىوالفترات الطأ. في 

 

 الطالب في الفصول الدراسية. يظل ب. في جميع فترات الراحة األخرى:

 

 ستعداد للدرس التالي.إلرف لإجراء التغييرات الالزمة في الغفي الطالب سرع ج. ي

 

 كما يجب اإلبالغ عن األضرار فورا, ممتلكات اآلخرين.العناية ب المدرسة والماحفظة علي مرافق يجب  - 4

 تكاليف اإلصالح.من قام باإلتالف يتحمل ضرار متعمدة أوفي حالة وجود 

 

 . يتم تنظيف الفصول الدراسية بعد كل درس.5

 

 غير مسموح به:

 

 من جميع األنواع. شياءأعدم القذف بأ. 

 

 مواد شبيهة باألسلحة إلى المدرسة. ب. إحضار أسلحة أو 

 

ها أو زيارة المدرسة تحت تأثير تلك ستهالكإدرات غير المشروعة إلى المدرسة أو ج. جلب الكحول أو المخ

 الممنوعات.

 



 المدرسية. حصصستخدام الهواتف النقالة واألجهزة اإللكترونية المماثلة أثناء الإد. 

 

 ه.تلويث أرض المدرسة. 

 

 درسة أثناء فترات الراحة دون إذن.و. مغادرة مباني الم

 

 .مدرسىالحرم الف ركوب الدراجاتز. 

 

 

 

 

 

 لجميع.صعب المعامالت الحياتية اليومية علي ات   درسةانتهاكات قواعد الم

 

التعليمية المناسبة  التربويةنقالة بالطرق ستخدام الهواتف الإولذلك، سوف نعالج مثل هذه االنتهاكات وسوء 

 ضافي.إتكليف بواجب وعدم الموافقة على السلوك من خالل إشعار خطي للوالدين أو  لتحذير,ا :مثل

 

األساسي للمدارس في  قانونمن ال 64وفقا للفقرة  مدرسةويعاقب على االنتهاكات الجسيمة لقواعد ال

 ستبعاد مؤقت من الفصل الدراسي.إأو  صل مواز  إلى ف نقلالثم تدابير تنظيمية مثل التوبيخ ببراندنبورغ 

 

 ويجري إبالغ الشرطة بأمور ذات صلة جنائية.

 


