Споразумение за възпитанието между родители, ученици и учители в
училището Алберт Швайцер в Офенбах на Майн
Ние, родителите, преподавателите и учениците имаме едно общо желание:
всяко дете което се учи във нашето училище да го възприема като място,
където живее в мир и взаимно уважение с всички останали
всяко дете да се насърчава и подкрепя според неговите индивидуални
способности и силни и слаби страни,
учениците да бъдат насърчавани и подкрепяни, за да се развият като
самостоятелни и отговорни лица,
учениците да осъзнават своите права и да участват в развитието на
училището.
Това може да бъде постигнато, ако разберем че това е съвместна задача
между училище и родителите. Ние всички представляваме нашето училище в
обществото и сме наясно, че поведението ни оформя образа на училището.
Следователно ние, родители, учители и ученици сключваме следното
споразумение:
Като родители, ние приемаме отговорността
да подкрепяме правилата и стойностите на училището,
да се интересуваме от поведението и нивото на знания на детето ни,
да се подкрепя с добри намерения неговото развитие в отговорни действия,
да информира незабавно и изказва своите опасения за всички вътрешни
проблеми, които могат да повлияят върху поведението на детето в училище
да се уверяваме, че нашият син или дъщеря се появява редовно и навреме,
в добър външен вид и необходимите храна и принадлежности за обучение в
училището.
Като учители, ние осъзнаваме нашата отговорност:
да осигуряваме безопасността и благосъстоянието на децата и да се
отнасяме честно и с уважение,
ние също да се придържаме към правилата и ценностите, както бихме
очаквали от учениците,
да насърчаваме сплотенността в класа,
да се стремим да създадем добра и благоприятна среда за преподаване и
обучение,
да полагаме максимални усилия, за да се гарантира, че всяко дете може да
реализира потенциала си
да възпитаваме всеки ученик като отговорно лице,
да установим едни добри учител-ученик отношения, основани на
толерантност, откритост, уважение и доверие.

Освен това се задължаваме:
да информираме родителите за училището и особено за развитието на
детето им
да бъдем отворено училище, където родителите са добре дошли.
Като ученици, ние се задължаваме :
да подържаме и съблюдаваме правилата на училището
да бъдем внимателени, любезни и да не използваме сила един срещу друг
да се отнасяме с толерантност и почтеност към всички хора, независимо от
тяхната вяра, пол или националност
да участваме конструктивно в учебния процес
активно да подържаме учебната атмосфера
да бъдем готови да поемем обществени задълженията (например услуги)
да поддържаме чистота и ред, за да се чувстват всички добре в училище
да представяме с поведението си по подходящ начин училищната общност
при автобусни екскурзии, посещения с учебна цел, туристически пътувания
и участия в конкурси
да изберем подходящо училищно облекло в съответствие със
заобикалящата ни работна и бизнес среда.

