
Правила внутрішнього розпорядку y KGS „Ulrich von Hutten“ 

Багато людей не можуть пepeбувати разом без розумних правил. Наші правила 

внутрішнього розпорядку мають сприяти організованому управлінню школою та 

створенню доброго шкільного клімату. Це включає ввічливість, взаємну повагу та увагу, 

дружелюбність, а також дисципліну та порядок. Ці принципи виключають насильство, 

знущання та ксенофобію. Усі члени шкільної громади мають право пepeбувати y чистiй 

будівлi, а також чистих приміщенях і вуличних спорудах, і тому також несуть солідарну 

відповідальність за стан будівлі школи та пришкільної території. 

І. Загальні правила 

1. Заняття починаються і закінчуються вчасно. Перерви починаються і 

закінчуються по дзвінку. 

 

2. Учні мають слідувати інструктаж усіх працівників школи. 

 

3. В інтересах шкільної громади всі особисті та шкільні речі використовуються 

дбайливо. 

 

4. Слід уникати дій, які наражають на небезпеку себе чи інших. 

 

5. Вживання алкоголю та інших речовин, що викликають залежність, а також 

куріння заборонено всім, персоналу школи та всім учням на всій території 

школи. Будь-яке зберігання наркотиків буде повідомлено. 

 

6. Приносити будь-яку зброю, піротехнічні вироби, лазерні указки, запальнички, 

тощо заборонено. Такі предмети будуть конфісковані. 

 

7. При вході на територію школи необхідно вимкнути мобільні телефони. Те саме 

стосується й іншої техніки електронного запису та відтворення. У разі 

порушення відповідний пристрій буде вилучено та передано на зберігання до 

секретаріату. Там його можна буде забрати після закінчення уроку. У разі 

повторних порушень особам, відповідальним за учня, буде повідомлено забрати 

пристрій у школі. 

 

Пристрої, що підключаються до Інтернету, можна використовувати в навчальних 

цілях з дозволу вчителя. Фото-, кіно- та звукозаписи роботи школи, згідно закону 

«Про персональні дані кожної людини» в шкільному суспільстві заборонено. 

 

8. Шкільні ворота Roßbachstrasse є єдиним доступом до шкільної території. 

Головний вхід до будівлі через шкільне подвір’я на південному сході. 

 

9. Велосипеди можна паркувати лише на спеціально відведених стоянках. Школа 

не несе відповідальності за них. Велопрогулянки на території школи з 7.00 до 

15.00 години заборонені. Те саме стосується використання інших мобільних 

елементів руху, таких як скейтборди, самокати, роликові ковзани... Об’їзд 

шкільної території на мототранспортних засобах допускаються лише у 

виняткових випадках. 

 

10. Для нещасних випадків і пошкоджень застосовуються відповідні умови 

страхування школи. Про всі нещасні випадки та пошкодження слід негайно 

повідомляти наглядачу або доповісти провідному викладачу або в секретаріат. 



 

11. Загублені речі здаються або запитуються у кабінеті завгоспа або у секретаріаті. 

 

12. За порушення правил внутрішнього розпорядку каратимуть виховними засобами 

залежно від ступеня порушення або регулятивними заходами. За умисне 

знищення або пошкодження особистого та шкільного майна, регресні позови 

будуть пред'явлені до відповідальної особи. 

 

13. Відвідувачі та сторонні люди повинні реєструватися в секретаріаті. 

 

ІІ. Порядок перед початком уроку 

1. Для входу та на перервах учні користуються входом у дворі, через який 

найкоротшим шляхом можна потрапити до класу. 

 

2. З початком прийому о 7:20 учні залишаються у відповідних аудиторіях. Бажання 

викладати необхідно сформувати безпосередньо перед початком уроку. 

 

3. Якщо перед початком уроку погана погода, то куруючий вчитель забезпечує 

ранній вхід до приміщення школи. 

 

ІІІ. Порядок під час та після занять 

1. Щотижневе чергування порядку класу забезпечує належний порядок у класі 

після кожного уроку. Перед виходом з класу вчитель перевіряє, чи дотримується 

порядок. 

 

2. Клас, який останнім користується кімнатою, закриває вікна, вимикає світло, 

ставить стільці на парти та залишає кімнату підметеною. Учитель замикає 

кімнату. 

 

3. Якщо вчителя немає в класі через 5 хвилин після початку уроку, представник 

класу повідомляє про це секретаріат. Учням, які мають вільний час, 

закріплюється кімната загального користування. 

 

ІV. Порядок під час перерви 

1. На початку перерви портфелі можна залишити в кімнаті до наступного уроку. 

Кімнату негайно знову залишають; вчитель з попереднього уроку замикає 

кімнату. 

 

2. Якщо дзвенить дзвоник за поганої погоди, то негайно відвідується наступна за 

розкладом аудиторія. Вчителі беруть на себе нагляд за своїми класами. 

 

3. В їдальні залишаються тільки учні, які обідають. Під час їжі кожен сприяє 

невимушеній атмосфері, виявляючи спокій і уважність. З міркувань гігієни 

особливу увагу слід приділяти чистоті. 

 

4. На коротких перервах виходити з будівлі школи забороняється. Учні 

залишаються в класі. 

 



S. Wussow 

директор школи 

 


