Regulamin
w Szkole Europejskiej im. Marii i Pierra Curie
obowiązujący nauczycieli, uczniów, pracowników oraz gości szkoły
Szkoła jest środowiskiem, w którym uczniowie, nauczyciele oraz pozostali pracownicy w jednakowym stopniu lubią się uczyć
bądź pracować. Każda zatem osoba przebywająca w budynku szkolnym musi swoje zachowanie tak dostosować, żeby nie
ograniczać osobistych swobód pozostałych korzystających z budynku bardziej, niż to wynika z zadań edukacyjnych i
wychowawczych szkoły. Dla Szkoły Europejskiej, gdzie uczą się i pracują osoby różnych narodowości, najważniejszymi
zasadami są: akceptowanie innych kultur oraz tolerowanie odmiennych poglądów. Wszelkie konflikty rozwiązuje się tu tylko
pokojowo.
Nauczyciele, uczniowie, pracownicy oraz goście muszą zatem przestrzegać następujących zasad:
1. W budynkach szkolnych oraz na terenie szkoły obowiązuje bezwzględny zakaz palenia (Szkoła wolna od dymu).
2. Należy przestrzegać godzin rozpoczęcia i zakończenia lekcji.
3. Zachowanie się podczas przerw międzylekcyjnych:
a. podczas długich przerw wszyscy uczniowie muszą niezwłocznie opuścić sale lekcyjne i pozostawać w
tym czasie na podwórzu szkoły,
b. w czasie pozostałych przerw wszyscy uczniowie pozostają w salach lekcyjnych,
c. uczniowie przemieszczają się sprawnie do innej sali lekcyjnej i przygotowują do kolejnej lekcji.
4. Z budynków szkolnych, wyposażenia oraz cudzej własności korzystać należy z dbałością. Wszelkie szkody muszą
być natychmiast zgłaszane. Za umyślne powodowanie szkód materialnych odpowiada sprawca oraz ponosi koszty
naprawy.
5. Sale klasowe należy po każdej lekcji posprzątać
Nie wolno ponadto:
a. rzucać jakimikolwiek przedmiotami,
b. przynosić do szkoły broni ani przedmiotów przypominających broń,
c. przynosić alkoholu albo narkotyków do szkoły, spożywać ich czy przychodzić do szkoły po ich spożyciu ,
d. używać telefonów komórkowych i podobnego elektronicznego sprzętu w godzinach pracy szkoły,
e. zanieczyszczać terenu szkoły,
f. opuszczać terenu szkoły podczas przerw bez zezwolenia,
g. jeździć rowerem po terenie szkoły.
Wykroczenia przeciwko temu regulaminowi utrudniają współistnienie wszystkim uczestnikom życia szkoły. Będziemy
dlatego reagować na takie wykroczenia oraz nieuzasadnione użycie telefonów komórkowych odpowiednimi środkami
wychowawczymi, takimi jak: upomnienia, pisemna nagana dotycząca zachowania skierowana do rodziców oraz
przekazanie odpowiednich zadań. Poważne wykroczenia przeciwko regulaminowi szkoły będą karane zgodnie z § 64
Brandenburskiej Ustawy o Szkolnictwie poprzez działania porządkowe, takie jak: nagana, przeniesienie do równoległej
klasy czy czasowe wykluczenie z lekcji w szkole. Sprawy zagrożone odpowiedzialnością prawa karnego będą
przekazywane policji.

---------------------------------------------------------B. Kreisig – dyrektor szkoły średniej
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