REGULILE SCOLII TONI-SCHRUF
Pentru a reusi o viață mai bună împreună în ceea ce privește atât de mulți oameni diferiți, ca
și în clădirea școlii noastre, un cadru de reglementare este esențială. Sperăm și solicitam
participarea tuturor părților interesate și punem mare valoare pe regulile de politețe și pe
bunele maniere . Este nevoie de o multime de efort sa fim utili, intelegetori si politicosi, dar
merita !!

UN SALUT POLITICOS ADUCE O ATMOSFERA
PLACUTA IN SCOALA!!!
DURATA SI SUPRAVEGHEREA








Intrarea in cladirea scolii: 7.25
De la aceasta ora copii vor fii supravegheati de profesori.
Inainte de ora 7.25 copii care circula cu autobusul pot sa stea in holul/parterul scolii
imediat dupa ce ajunge autobusul cu care circula, dar in tot timpul in care stau in
holul/parterul scolii ei nu vor fii supravegheati.
Atunci cand este vreme rea afara copii care circula cu autobusul pot sa stea la parterul
scolii cat timp trebuie sa astepte autobusul, dar nu vor fi supravegheati de nici un
profesor in acest timp.
Supraveghearea copiilor incepe un sfert de ora inainte de un eveniment scolar sau
inainte de cursurile de dupa-amiaza si dureaza pana cand toti copii parasesc scoala sau
locul unde se tin cursurile.
In timpul orelor si in timpul pauzelor copii au voie sa paraseasca scoala doar cu
semnatura parintiilor.
Elevii care intarzie la cursuri,trebuie sa prezinte profesorului motivul intarzierii.
In afara timpului scolar copii nu au voie sa se afle in incinta scolii.

Parintii in incintea scolii


Avem aproximativ 260 de copii la scoala noatra. De asta parintii vor fi rugati sa vina
dupa copii si sa ii aduca pe copii, dupa si inainte de cursuri la intrarea principala.



Intrarea nesolicitata in clasa a parintilor nu este dorita.



Pentru dezbateri cu parintii,profesorii sunt disponibili doar daca s-a facut programare
sau in orele care sunt doar pentru parinti, aceste ore sunt saptamanal, dar si acestea
necesita o programare.

Comportamentul in timpul cursurilor



Calitatea cursurilor depinde foarte mult de comportamentul elevilor, de cooperarea lor
la cursuri si la evenimente scolare.
Dorim ca elevii sa aiba toate lucrurile scolare complete si pregatite atunci cand incep
cursurile.



O participare regulate în elementele obligatorii prevăzute pentru ei şi gratuit exerciţii
pentru care v-ati inregistrat, este obligatorie.

Comportamentul si ordinea in cladirea scolii















Acordam atentie ordinei si curateniei in cladirea scolii si in clasa. Fiecare este
responsabil pentru ordinea si curatenia in cladirea scolii si in clasa.
Prin separarea deseurilor si prin economisirea energiei acordam atentie mediului
inconjurator.
Intrarea si iesirea in incinta scolii se face numai pe intrarile principale.
Toti elevii trebuie sa poarta papuci de casa in cladirea scolii.
Toti elevii trebuie sa asculte de instruciunile profesorilor.
Elevii trebuie sa se comporte in liniste in cladirea scolii. Luptele, galagia si fuga pe
coridoaresi in clase nu este permisa. Elevii sunt obligati sa ia in considerare
regulile de comportament.
Pentru a vizita alte clase sau alte etaje al scolii in timpul pauzelor si in timpul
cursurilor elevii trebuie sa aiba acordul profesorului.
Cat timp toti elevii sunt ordonati atunci cand stau la rand la “Buffet”si vanzarea se va
face mai usor.
Daca elevii vor strica lucruri din cladirea scolii, materiale didactice si proprietati
straine nu este scuzabil si poate deveni scump – obiectele distruse trebuie sa fie
inlocuite de parinti.
Nu ne asumam nici o raspundere pentru obiectele pierdute.
Obiectele gasite vor fii pastrate pana la sfarsitul anului si dupa aia se vor dona
copiilor nevoiasi.
Bicicletele trebuie sa fie tinute in suporturile pentru biciclete si sa fie blocate. Nu ne
asumam nici o raspundere pentre biciclete.
Inainte de a folosi masini si echipamente de la scoala copii vor fii atentionati cu
măsurile de siguranță, de catre profesori.
Elevii, parintii, profesorii si angajati scolii sunt obligati ca atunci cand sunt
evenimente speciale(accidente, hartuire pe drum spre scoala…) sa informeze pe loc
directorul scolii.

A aduce lucruri la scoala






Lucruri care sunt periculoase sau care pot sa deranjeze cursurile, sunt interzise in
cadrul scolii.
La contraventii, obiectele vor fi confiscate de la elevi si ii se vor da inapoi dupa ce
orele sau dupa ce evenimentul scolar ia sfarsit, atata timp cat nu este vorba despre un
obiect periculos. Obiectele periculoase vor fii predate numai parintilor.
Elevii nu ar trebui sa aduca la scoala obiecte pretioase(bijuterii, sume mari de
bani…), pentru ca “Oportunitatea face Hotii”. Scoala nu isi va asuma nici o
raspundere fata de obiectele furate.
Folosirea patinelor inline, patinelor cu rotile, skateboardurilor sau lucrurilor
asemanatoare in cadrul scolii sunt interzise.
Folosirea telefonelor in timpul cursurilor este strict interzis. Si profesorii folosesc
telefoanele doar in cadrul serviciului si doar daca este urgent.

Scoala are obligatia de ingrijire dupa ABGB pentru elevi in timpul cursurilor. Scoala este
ceruta prin lege, de catre autoritati, să dezvăluie cunoştinţe de încălcări în afara timpului
scolar.

