Scoala Bilharz Sigmaringen
Scoala Generala- si Principala cu WRS

Reguli scolare
Copii, tineri si adulti formeaza o comunitate scolara in care toti se simt bine prin faptul
ca ei respecta drepturile si obligatiile pe care acestia le au.
Aceasta reusim cel mai bine prin faptul ca:

Ii tratam pe ceilalti asa ca si cum
si noi am dori sa fim tratati!
Pe deasupra, trebuie ca noi
1.
2.
3.
4.
5.
6.

sa vorbim, sa ne jucam, sa muncim si sa sarbatorim impreuna.
sa planuim si sa realizam ceva impreuna.
sa invatam unul de la celalalt.
sa ne imbogatim cunostintele si capacitatile noastre.
sa traim impreuna lucruri importante si frumoase.
sa vorbim aceeasi limba.

Pentru aceasta avem nevoie de
1.
2.
3.
4.
5.

un loc unde ne place sa fim.
oameni care au timp unul pentru celalalt.
oameni care sunt prietenosi si asculta unul pe celalalt.
oameni care ii iau in considerare pe ceilalti si ii apreciaza.
reguli care ii protejeaza pe toti.

Caci
fiecare eleva si fiecare elev are dreptul sa invete in liniste
fiecare profesoara si fiecare profesor are dreptul sa predea nederanjat.

Noi ne gandim toti la comunitatea noastra scolara.
Scoala este o experienta de viata in care se intalnesc oameni diferiti si formeaza un
colectiv de invatare. La scoala noastra vorbim limba germana.

Noi acceptam toti scolarii in comunitatea noastra!
1. Pe teritoriul scolii ne comportam in asa fel incat sa nu deranjam si sa nu
agresam pe nimeni sau sa punem pe cineva intr-o situatie periculoasa,
de aceea ne comportam prietenos, politicos si luam in consideratie pe
ceilalti. “Te rog”, “Multumesc”, Scuze” si un salut prietenos apartin
deasemenea unui ton prietenos.
2. Noi nu ne ranim colegii nici prin cuvinte, nici prin fapte, ci ii tratam cu
respect si toleranta.
3. Noi aparam elevii care sunt atacati sau hartuiti.
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Nu te descurci singur cu o problema sau cauti ajutor pentru altii. Adreseaza-te cu
incredere la:
Colegi
Tertipuri de
conciliere

Profesori

Asistenti sociali ai
scolii
Secretara

………….

Daca faci lucrurile acestea nu parasti!

Responsabilitati pentru elevii nostrii
Fiecare in parte poarta raspundere si are grija de anexele exterioare, cladiri, toalete,
salile de clasa, obiectele institutiei cat si de materialele de predat, in caz contrar se
suporta cheltuieli de despagubire!
In pus trebuie sa evitam sa facem gunoi si sa facem economie la lumina, caldura si
apa.

Cursuri si Pauze

Orele de cursuri trebuie respectate de toti participantii.
Incepem punctual si terminam orele punctual.
Pentru orele la care nu participam trebuie sa ne scuzam la timp.
Prin aceasta nu trebuie sa existe goluri de stiinta, datorita orelor la care am lipsit.
Sa te ceri de la orele de curs, poti numai printr-o discutie personala cu profesorul/a.
In pauze trebuie sa ramanem pe teritoriul scolii. Parasirea acestuia este absolut
interzisa!
Folosirea telefoanelor mobile, a MP- Playerurilor sau Playstation,… este interzisa
categoric pe intreg teritoriul scolii. Acesta nu trebuie parasit in nici un caz.
Mai multe detalii sunt in regulamentul de ordine interioara stabilite.
Siguranta si sanatate
Pentru ca sa nu ne punem pe noi sau pe altii in pericol, nu folosim biciclete sau alte
mijloace de deplasare pe teritoriul scolii.
Fumatul si aducerea tabacului, alcoolului, drogurilor, armelor si a unor
substante sau obiecte care dauneaza sanatatii, sunt absolut interzise.
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Scoala Bilharz Sigmaringen

Anexa la regulamentul scolar
1. Reguli de ordine interioara si pentru pauze

1. Reguli speciale de comportament
1.1 Pentru geci si paltoane trebuie sa se foloseasca garderobele din fata
salilor de clasa. Obiectele de valoare, sumele de bani s.a.m.d. trebuie sa
fie luate in sala de clasa. Pentru pierderi sau pentru obiectele uitate,
scoala nu isi asuma raspunderea.
Obiectele gasite trebuie date administratorului scolii.
1.2 La scoala trebuie sa vina elevii imbracati ordonat si potrivit ocaziei si
scopului. Imbracamintea de sport trebuie adusa separat.
1.3 Daca dupa 10 minute de la inceperea orei, profesorul nu a aparut, seful
clasei trebuie sa anunte pe profesorul din clasa vecina, pe asistentul social
al scolii precum si la secretariat.
2. Reguli pentru pauza
In timpul pauzelor trebuie sa stea elevii in curtea pentru pauza.
Larma, incaierari si aruncarea cu mingi de zapada precum si mersul pe
biciclete, mopede, cityroller, skateboard si rolele nu sunt tolerate in curtea
scolii, deoarece prin acestea se pot pune altii in pericol.
3. Masuri in caz de boala, suspendare sau accident
3.1 In caz de boala trebuie sa anuntati la secretariat si totodata daca sunteti
inregistrati pentru ingrijire toata ziua. In timp de 2 zile trebuie sa aduceti o
scutire scrisa. Aceasta este valabil si in cazul in care copilul se
imbolnaveste in timpul orei de curs. In cazuri particulare se poate solicita
deja de la prima zi in care copilul a foat bolnav o adeverinta medicala.
La bolile contagioase (de exemplu rubeola, pojar, paduchi,….) trebuie
anuntata scoala neaparat.
3.2 Scutirea de la orele de curs este posibila numai in cazuri exceptionale. Ea
trebuie facuta in scris si trebuie prezentata inainte, la timp; pentru o zi la
profesorul clasei, pentru doua sau mai multe zile, la directorul scolii.
3.3 Vizitele la medic trebuie programate in dupa-amiezele fara ore de curs.
3.4 Accidentele pe teritoriul scolii si pe drumul catre casa, trebuie anuntate cat
de curand posibil la secretariat.

Acest regulament de ordine interioara este adus la cunostiinta la inceputul
fiecarui an scolar.
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Masuri de educatie si ordine

Paragraful 90 din legea scolii diferentiaza:

A: Ajutor pedagogic / Masuri de educatie
-

Ajutor pedagogic: convorbire intre professor si elev, eventual cu o persoana
de contact, colegi, asistenti sociali de la scoala, etc., fara intentie de sanctiune
Masuri de educare pedagogica: atentionare, avertizare, repartizarea pe un loc
de banca special, munca obligatorie, privarea a unui obiect care se abate de
la regula, in situatii speciale prin luarea acasa de catre persoana responsabila
de educatie.

B: Masuri de ordine si educatie
Masurile de ordine si de educatie servesc usurarii sarcinilor de educatie si formare a
scolii, a implinirii datoriei scolare, a respectarii regulilor scolare si protectiei
persoanelor si a lucrurilor din scoala. Masurile de ordine si de educatie vin numai
atunci in discutie cand ajutorul pedagocic nu este de ajuns. La toate masurile de
ordine si educatie trebuie tinut cont de principiul moderatiei comportamentului..
In general ar trebui data in legatura cu tematicul delict, o sanctiune potrivita.
Observatie
O observatie serveste documentatiei comportamentului elevului.
( In caz de comportament negativ, se inscrie elevul in stadiul preliminar)
Observatiile sunt examinate. Un numar mare de observatii conduce la convocarea
unei conferinte de clasa.
Inregistrare:
Inregistrarea in cartea clasei ajuta la prevenirea abaterilor.Aceste inregistrari servesc
documentarii comportamentului inadecvat.
In cartea clasei poate fi inregistrat:
-cine chiuleste de la ore
-cine paraseste teritoriul scolii fara permisiune ( pauze si orele libere dintre orele de
curs)
-cine incalca regulile pentru fumat si alcool
-cine se comporta agresiv cu colegii sau cei care distrug cu rea vointa lucrurile
acestora
- cine in ciuda avertizarilor primite, deranjeaza orele intentionat
- cine refuza prestarea orelor
-cine se impotriveste indrumarilor adultilor si se comporta inadecvat fata de acestia
-cine nu isi termina munca primita in plus ca pedeapsa
-cine trebuie sa ramana dupa ore la scoala,din motiv ca a fost pedepsit si nu apare
sa isi execute pedeapsa
- cine incalca regulile scolii
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Utilizarea inregistrarilor in cartea clasei
Inscrierea in cartea clasei se face cu mentionarea cauzei si a semnului de
prescurtare a profesorului care trebuie inregistrat. O inregistrare in cartea clasei nu
trebuie sa urmeze ca o reactie emotiva si trebuie instiintata elevului afectat.
Profesorul clasei insemneaza cu cifre numarul inscrierilor la un elev.
Inscrierile expira la sfarsitul fiecarui an scolar.
Atat observatiile cat si inscrieriile trebuie numite crespunzator in cartea clasei
si subliniate cu rosu!
Urmari ale inscrierilor
Prima inscriere conduce la instiintarea parintilor si a unor masuri pedagogice.
A doua inscriere conduce la instiintarea parintilor, la o sedinta cu parintii si anumite
masuri pedagogice.
A treia inscriere conduce la instiintarea parintilor si convocarea unei conferinte de
clasa, care va decide privind urmatoarele masuri.
In cazuri foarte delicate, in special cand nu se respecta regula aducerii de arme,
droguri si alte substante care dauneaza grav sanatatii, urmeaza imediat o eliminare
temporara.
Asistentii sociali de la scoala trebuie sa intervina in acest caz.
Masuri la abateri grave
La abateri severe impotriva persoanelor si a lucrurilor elevilor, isi rezerva scoala
dreptul de a instiinta pe cei de la Jugendamt sau referentul pentru tineri de la politie.
Dispozitii speciale pentru mediile de comunicare
Folosirea mediilor de comunicare electronice aduse de acasa, precum telefonul
mobil, MP- Player, Playstation,…este pe teritoriul scolii strict interzisa! Abaterile sunt
sanctionate conform paragrafului 90 al scolii.
In timpul unui examen, aducerea telefonului se va lua in considerare ca mijloc de
copiere si inselare.

3. Reguli pentru salile de clasa

Pentru salile de clasa de specialitate regulile sunt date de catre profesorii de
specialitate.
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