Umowa edukacyjna pomiędzy rodzicami, uczniami i nauczycielami wSzkole imienia
Albert-Schweitzer w Offenbachu.

My, rodzice, nauczycielki, nauczyciele, uczennice i uczniowie mamy to samo życzenie,
każde dziecko w Naszej szkole, może uczyć się i żyć w pokoju i wzajemnym szacunku z
innymi,
każde dziecko w zależności od swoich indywidualnych umiejętności zachęcane jest i
wspierane zgodnie z ich mocnych i słabych stron
uczeń będzie wspierany i wzmacniany, by stać się niezależnym i odpowiedzialnym
uczeń uczestniczy w projekcie szkoły i postrzega swoje prawa uczestnictwa.
Miejmy na uwadze, że życzenia te spełnią się jeżeli zrozumiemy, że to jest Nasze wspólne
zadanie, rodziców i szkoły. My wszyscy reprezentujemy Naszą Szkołę w miejscach
publicznych i nasze zachowanie charakteryzuje obraz szkoły.
Dlatego my, rodzice, nauczyciele i samorząd szkolny doszliśmy do następującego
porozumienia:
Jako rodzice, bierzemy na siebie odpowiedzialność za:
wspieranie zasad i wartości które są w Naszej Szkole
działamy dla dobra i interesu naszego dziecka
jego rozwój do samodzielności
informować szkołę o wszelkich problemach, które mogą mieć wpływ na zachowanie
doziecka w szkole i o jego obawy.
upewniać sie, że Nasza córka lub syn regularnie i punktualnie z drugim śniadaniem i
niezbędnymi przyborami szkolnymi uczęszcza do szkoły.
Jako nauczycielki i nauczyciele bierzemy na siebie odpowiedzialność za:
zapewnić bezpieczeństwo i dobro dzieci i traktować je sprawiedliwie i z szacunkiem
tak samo jak uczniowie, trzymać się zasad i wartości
wspierać społeczność klasy
starać się o dobrą atmosfere na lekcji i sprzyjający klimat do nauki
każdą uczennice i ucznia kształcić na ludzi odpowiedzialnych
nawiązać dobry stosunek nauczyciel-uczeń oparte na tolerancji, otwartości, szacunku i
zaufaniu
Mówimy również że:

informujemy rodziców o szkole, a zwłaszcza o rozwoju dziecka
jesteśmy szkołą otwartą i rodzice zawsze są mile widziani
Jako uczennice i uczniowie bierzemy na siebie odpowiedzialność i będziemy:
przestrzegać i wspierać rozporządzenia szkoły
taktowni, przyjazni i bez przemocy traktować siebie
wszystkich ludzi niezależnie od wiary, płci lub narodowości, traktować otwarcie,
tolerancyjnie i z szacunkiem
konstruktywnie kształtować nauczanie
aktywnie promować atmosfere na lekcji i jej klimat
chętnie podejmować się zadań związanych ze szkołą
utrzymywać porządek i spokój, aby wszyscy się czuli dobrze w Naszej szkole
na wycieczkach autokarowych, wycieczkach pieszych orazz na zawodach szkolnych i
olimpiadach odpowieni wygląd Naszej społeczności szkolnej dawać
stosownie dobierać odzież

