قوانین خانه مدرسه اروپا ماری و پیر کوری
معلمان ،دانش آموزان ،کارکنان و مهمانان مدرسه ملزم به دانستن آن هستند.

مدرسه باید محیطی باشد که دانش آموزان ،معلمان و کارکنان به طور یکسان مایل به یادگیری یا کار
باشند.
بنابراین ،هر کس باید رفتار خود را به گونه ای شکل دهد که آزادی های شخصی دیگران به هیچ وجه
محدود نشوند که این امر از نظر وظیفه آموزشی و آموزش مدرسه اساسی و ضروری است.
به عنوان مدرسه اروپا ،مدرسه ای که در آن افراد ملیت های متفاوت مشغول به آموزش و کارهستند،
برای ما پذیرش فرهنگ های دیگر و تحمل سایر عقاید ،آداب و رسوم و روش های زندگی دراولویت
است.
مناقشات باید در همه شرایط بدون خشونت حل شوند.
بنابراین ،معلمان ،دانش آموزان ،کارکنان و مهمانان باید اصول زیر را رعایت کنند:
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در ساختمان های مدرسه و در محیط مدرسه ،سیگار کشیدن ممنوع است(مدرسه بدون دخانیات).
زمان های تدریس باید حفظ و رعایت شوند.
رفتار در زمان استراحت و زنگ تفریح
در وقت زنگ های تفریح طوالنی  ،همه دانش آموزان بالفاصله از کالس های درس خارج می
شوند و در حیاط مدرسه می مانند.
در تمام وقت های استراحت دیگر ،دانش آموزان در کالس درس قرار می گیرند.
دانش آموزان به سرعت کالس خود را جا بجا می کنند و برای ساعت های درسی بعدی آماده می
شوند.
ساختمان مدرسه ،موجودی و اموال دیگران باید با دقت مورد توجه قرار گیرد .آسیب باید
بالفاصله گزارش شود .در مورد آسیب های عمدی ،شخص خاطی هزینه های تعمیر را به عهده
دارد.
کالس های درس باید پس از هر درس تمیز شوند.

این امور مجاز نیست:
 )aپرت کردن هر نوع وسیله و شئ ؛
 )bاسلحه یا موارد مشابه سالح به مدرسه ببرید؛
 )cالکل یا مواد مخدر را به مدرسه ببرید ،آنها را مصرف کنید و تحت تاثیر استفاده از الکل یا مواد
به مدرسه بیایید.
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استفاده از تلفن های همراه و دستگاه های الکترونیکی مشابه در زمان مدرسه؛
آلوده کردن محیط مدرسه؛
ترک محل مدرسه بدون اجازه در زمان زنگ تفریح؛
دوچرخه سواری در محیط مدرسه؛

تخطی از قوانین مدرسه زندگی کنار هم را برای همه دشوار می کند.
بنابراین ،ما با چنین تخطی هایی و سوء استفاده از تلفن های همراه را با اقدامات تربیتی مناسب مانند
اخطار ،عدم تایید رفتار با اطالع کتبی به والدین و یا انتقال وظایف مناسب برخورد می کنیم.
نقض جدی قوانین خانه مطابق با بند  64اساسنامه مدرسه براندنبورگ با مقررات نظارتی نظیر اخطار،
ارجاع به یک کالس موازی دیگر یا محرومیت موقت از کالس اعمال می شود.
مسائل مربوط به جنایت به پلیس گزارش می شوند.

