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1. Önsöz 
Okulumuzda herkes kendini rahat hissetmeli. Okulda bir arada yaşama, kibar ve 
hoşgörülü davranışa dayanır. Karşılıklı takdir, saygılı etkileşim ve düşünce bizim için 
çok önemlidir. Dürüst, açık, takdire değer bir birliktelik, uyumlu bir birlikteliği teşvik 
eder. Korkusuz ve şiddet içermeyen karşılaşma elbette bir meseledir. Her birimiz bu 
değerleri kendisi ve başkaları için sorumlu bir şekilde benimseyerek buna katkıda 
bulunuyoruz. 
 
2. Haklar ve görevler 
Eylemlerimiz FRG'nin Temel Yasasından ve özgür demokratik temel düzenden 
türetilmiştir. Bu, okul yaşamına dahil olan herkes (öğrenciler, öğretmenler, yasal 
vasiler, denetçiler, çalışanlar) için bağlayıcı olan haklar ve yükümlülükler ile 
sonuçlanır, özellikle: 
 
2.1 Haklar 
Herkesin eğitim ve yetiştirme hakkı vardır. 
Bir yandan, mümkün olduğunca bireysel bir öğrenme ortamı ve öğrenme süreçleri 
aracılığıyla bunu mümkün kılıyoruz. Öte yandan, diğer şeylerin yanı sıra, çatışma 
CULTURE ® yöntemleri ve sistemik çatışma yönetimi (simpleks kavramına ® göre) 
yardımıyla sosyal öğrenme yoluyla. 
 
Herkesin ortak belirleme hakkı vardır. 
Bunu sınıf konseyi, SMV, veli konseyi ve yasal olarak belirlenmiş diğer tüm okul 
yaşamı organları gibi demokratik süreçlerle mümkün kılıyoruz. 
 
Herkesin eşitlik ve katılım hakkı vardır. 
Bunu, yaş, cinsiyet, cinsellik, görünüm, köken, din, performans ve sosyal konum ne 
olursa olsun herkese eşit ve hoşgörülü davranarak ve dezavantajları telafi ederek 
mümkün kılıyoruz. 
 
Herkesin mahremiyet hakkı vardır. 
Bunu, hiçbir fiziksel, duygusal, cinsel veya kurumsal şiddete müsamaha 
göstermeyerek mümkün kılıyoruz. 
 
2.2 Yükümlülükler 
Bu, aşağıdaki yükümlülüklerle sonuçlanır: 
 
öğrenciler: 
• Başkalarını düşünmek ve okulun ve bireyin mülkiyetine saygı duymak 
• kurallara uymak ve talep etmek 
• Onları sınıfa getirmek ve uyumlu öğretimi sağlamak 
• Başkalarına yardım edin ve sınıf ve okul topluluğu için ayağa kalkmaya ve birlikte 
çalışmaya istekli olun 
• Kendi öğrenmeniz ve eylemleriniz için sorumluluk alın 
 
Yasal koruyucu: 
• Zorunlu eğitimi uygulamak ve öğretmenlerle eğitim ortaklığına girmek 
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• Rol model olun ve çocukları büyütün 
• Çocukları destekleyin ve okuldaki başarılarının sorumluluğunu paylaşın 
• Okul performansına ilgi gösterin ve çocukları günlük yaşamla baş etmede 
destekleyin 
• Öğretmenlerle düzenli olarak iletişim kurun ve okul faaliyetleri / gereksinimleri 
hakkında bilgi verin 
• Onları okul hayatına kazandırmak ve şekillenmesine yardımcı olmak 
 
öğretmenler: 
• Rol model olun ve çocukları büyütün ve eğitin 
• Herkesi ciddiye alın ve sorunlarına yardımcı olun ve onlara eşlik edin 
• Kuralları ve sonuçları şeffaf hale getirin, bunlara uyun ve talep edin 
• İyi yapılandırılmış ve motive edici dersler sunun, zamanında başlayın ve bitirin 
• Değerlendirme kriterlerini açıklayın 
• Ebeveynlere ve öğrencilere kapsamlı bilgi sağlayın 
• ebeveynlerle bir eğitim ortaklığına girmek 
• Onları okul hayatına dahil etmek ve okul gelişimini şekillendirmeye aktif olarak 
yardımcı olmak 
 
 
3. Okul kuralları 
Yukarıda özetlenen noktalar, okulumuzla ilgili tüm taraflar için geçerli olan belirli 
kurallarla sonuçlanmaktadır: 
 
3.1 Diğer insanlara saygılı davranmak 
a. Eğitim dili ve okul binasındaki dil Almancadır, böylece kimse dışlanmış hissetmez. 
B. Okul, ırkçı, aşağılayıcı, cinsiyetçi veya yüceltici baskılar içermeyen uygun 
kıyafetler istiyor. 
C. Yaralanmaları önlemek için okul koridorunda ve merdivenlerde koşmak yasaktır. 
NS. Talimat vermeye yetkili tüm kişilerin taleplerine uyulmalıdır. 
e. Çatışmalar öğretmenlerden, arabuluculardan, okul sosyal hizmetlerinden ve/veya 
okul yönetiminden yardım alınarak çözülür. Her türlü şiddet ve tehdit kullanımı 
kesinlikle yasaktır. 
 
3.2 Başkalarının malına saygıyla yakla şmak 
a. Okul odaları ve ekipmanları Singen şehrinin malıdır. Dikkatli bir şekilde ele 
alınması elbette bir meseledir. Okul kitapları ve öğrenme materyalleri ücretsiz olarak 
sağlanmaktadır. Hasar, kirlenme, onarım ve gerektiğinde değiştirme işlemlerinden 
doğan masraflar sorumlu kişi veya yasal vasi tarafından karşılanır. 
B. Kirlenmeyi önlemek için sakız çiğnenmesine izin verilmez. 
C. Tuvaletler kalınacak bir yer değildir ve temiz tutulmalıdır. Atıklar, herkesin kendini 
rahat hissetmesi için okul binasında uygun kaplara atılmalıdır. 
NS. Ders bittikten sonra sınıflar temiz ve düzenli bırakılır. 
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3.3 Güvenlik ve refah sorumlulu ğu 
a. Ortaokul ve teknik ortaokul öğrencilerinin öğle tatilinde yasal vasilerinin muvafakati 
ile okul dışına çıkmalarına sigortalılık nedeniyle izin verilmez. 
B. Olası tehlikeleri önlemek için ders odalarına sadece branş öğretmenlerinin 
huzurunda girilebilir. 
C. Öğretimi engelleyen tehlikeli nesneler ve silahlar tüm okul binasında yasaktır ve 
genellikle herkesin güvenliği için kaldırılır. 
NS. Kaykaylar, kickboardlar, scooterlar vb. başkalarını tehlikeye atmamak için okul 
binasında veya okul binasında bulunmalarına izin verilmez. Giriş alanında scooter ve 
bisikletler için yer var. 
e. Okul dışı öğrencilerin, önceden randevu alınmadığı sürece, genellikle ders 
saatlerinde okul binasına girmeleri yasaktır. 
 
3.4 Tüketim ve medya sorumlulu ğu 
a. Dengeli ve düzenli beslenme sağlıklı gelişim için önemlidir ve başarılı öğrenme 
süreçleri için ön koşuldur. Bu nedenle okul, diğer şeylerin yanı sıra yüksek şekerli 
içeceklerden ve yiyeceklerden uzak durmak istiyor. 
B. Kafeinli içecekler ve sözde Okulda "enerji içecekleri" yasaktır. 
C. Sigara içmek ve alkol ve uyuşturucu madde bulundurmak, tüketmek ve/veya 
aktarmak kesinlikle yasaktır. Buna e-sigaralar, e-nargileler ve benzerleri de dahildir. 
NS. Cep telefonlarını yanınıza aldığınızda kapalı olabilir. Öğretmen öğretim amacıyla 
açıkça talimat vermedikçe, ders sırasında ve teneffüslerde kullanılması yasaktır. 
e. Ses, görüntü ve video kayıtları sadece ilgililerin muvafakati ile okul içi etkinlikler de 
dahil olmak üzere tüm okul binasında yapılabilir. İhlaller yargılanacak. 
f. Okul, tüm öğrencilerin ve öğretmenlerin erişebildiği bir çevrimiçi öğrenme platformu 
işletmektedir. Bu öğrenme platformunda öğretim materyalleri sunulabilir ve 
öğrenciler, ebeveynler ve öğretmenler birbirleriyle iletişim kurabilir. Evden erişimden 
ebeveynler sorumludur. Okul, öğretim amacıyla (uzaktan eğitim dahil), varsa ücretsiz 
mobil cihazlar ("tabletler" olarak adlandırılır) sağlar. Kullanım, sınıfla ilgili içerik ve 
programlarla sınırlıdır. Başka herhangi bir kullanıma izin verilmez. 
 
3.5 Eğitim ve yeti ştirme sorumlulu ğu 
a. Öğretmenler, öğrenciler için mümkün olan en iyi, bireysel teşvik ve destek için 
çaba gösterirler. 
B. Öğretmenler, katılım, eşitlik ve yetiştirmeyi sağlamak için çatışma CULTURE ®, 
sistemik çatışma yönetimi (simpleks kavramına ® göre) ve demokratik öğretim 
unsurları (örn. sınıf konseyi) yöntemlerini kullanır. 
C. Ebeveynler, çocuklarını öğrenmede ve daha sonra kariyer yöneliminde destekler. 
Kendilerini çocuklarının performans düzeyi hakkında düzenli olarak bilgilendirirler ve 
çatışma kültürü hakkındaki bilgilerini haftalık olarak okul takvimine kaydederler. 
NS. Öğrenciler derslerde aktif rol alırlar ve artan yaşla birlikte dersin içeriğiyle daha 
bağımsız ilgilenirler. 
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Çatışma kültürünün ® kurallarını tanır ve bunlara uymaya çalışırsınız. 
e. Okul sosyal hizmeti, öğrencileri, velileri ve öğretmenleri güven içinde destekler ve 
tavsiyelerde bulunur. Arayan kişinin rızasıyla harici destek tesislerini içerebilir ve 
böylece karmaşık bireysel yardım da sağlayabilir. Okul sosyal hizmeti, okul 
yönetimini ve öğretmenleri, diğer şeylerin yanı sıra, çatışma KÜLTÜRÜ ® yöntemleri 
ve sistemik çatışma yönetimi (simpleks kavramına ® göre) konusunda destekler ve 
tavsiyelerde bulunur. 
f. Danışman öğretmen, tüm öğrencilere ve yasal vasilere gizlice açıktır ve bireysel 
durumlarda tavsiyede bulunabilir ve destek verebilir. 
 
3.6 Zorunlu okula devam 
a. Yasal vasiler, okula düzenli olarak devam edilmesini sağlar. Çocuklar büyüdükçe, 
çocukların okula kendi başlarına gitmeleri beklenir. 
B. Hastalık durumunda yasal vasiler ilk gün saat 7.50'ye kadar telefonla okulu 
bilgilendirecektir. Ayrıca tüm devamsızlık günlerinin öğrenci takviminde (> form) yazılı 
olarak mazereti olmalıdır. Üç günden fazla devamsızlık durumunda, sağlık raporu 
("hasta notu") da gereklidir. 
C. Okul, zorunlu eğitimin uygulanması için Singen şehrinin asayiş dairesi aracılığıyla 
mazeretsiz devamsızlık günleri için para cezası verebilir. Öğretmenler devamsızlığı 
kontrol eder ve devamsızlığı belgeler. 
NS. Sınıf sınavı sırasında mazeretsiz devamsızlık notu yetersiz olarak 
değerlendirilebilir (6). Bir sınıf sınavı ancak mazeretsiz devamsızlık durumunda 
yeniden yazılabilir. 
e. İzin genellikle önemli nedenlerle (örneğin düğün, cenaze) yasal vasinin talebi 
üzerine mümkündür ve onay gerektirir. İki güne kadar bireysel dersler sınıf öğretmeni 
ve bunun ötesinde sadece okul yönetimi tarafından onaylanabilir. Tatilden hemen 
önce veya sonra izin genellikle mümkün değildir. Bireysel durumlarda, uygun bir 
gerekçe varsa okul yönetimi tarafından bir istisna onaylanabilir (“ucuz uçuş” bir neden 
DEĞİLDİR!). 
f. Yasal vasiler ve öğrenciler, kaçırılan ders içeriğinin, sebebi ne olursa olsun 
bağımsız olarak yeniden işlenmesini sağlar. 
G. Yüksek devamsızlık, yarım yıllık bilgilerde ve sertifikada not edilebilir. 


