Училищна харта

Водещата мисъл на нашата училищна харта е: Всички хора са
равнопоставени, независимо от пол, националност, цвят на кожата,
възраст, сексуална ориентация и работоспособност.
Училищната харта на СОУ Ойскирхен съдържа общи ориентировъчни
точки, за да се създаде една прозрачна и сигурна основа за нашата
съвместна работа.
За да бъде нашето училище една жизнена и работна среда, подходяща за
всеки, сме осигурили следните свободи и сме поставили следните
граници:

• Респект и зачитане
Ние искаме всички в нашето училище да се чувстват добре.
Изслушваме се взаимно. Не унижаваме и не дисктедитираме
никого. Отнасяме се внимателно към слабостите на другите.
Съобразяваме се с нуждите, свързани с ученето и спокойствието на
другите. Задължаваме се да се отнасяме вниателно един към друг.
• Готовност за помощ и кураж
Ние не подминаваме проблемите, а се застъпваме един за друг.
Помагаме там, където е необходимо.
• Отговорност, участие при вземане на решения, умение за критика
Ние познаваме своите права и задължения. Придържаме се към
задължителните закони и разпоредби, които са резултат на
демократично гласуване. Оставаме честни и справедливи, когато се
оплакваме и критикуваме.
• Справяне с конфликти
Ние избягваме телесно, словесно и душевно насилие. Конфликтите
биват обсъждани. Опитваме се да ги решаваме заедно. Ценим
собствеността на другите.
• Грижа към околната среда

Отнасяме се грижливо към книги, предмети и към сградата на
училището. Избягваме боклука и замърсяването. Ако повредим
нещо, ние отговаряме за това, то да бъде поправено или заменено.
• Приключенски дух, креативност, фантазия
Ние подкрепяме самостоятелното и отговорно боравене с тяло и дух.
Подпомагаме научни, творчески и политически стимулиращи и
просветителни, както и спортни събития и мероприятия.
• Нарушения на правилата
Нарушаването на правилата има последствия. Училищната харта се
конретизира чрез училищния правилник. При по-груби нарушения на
училищната харта, се въвеждат дисциплинарни мерки. Всяко
последствие се основава на следните три стъпки: То трябва да
подпомогне осъзнаването на грешката, да поправя причинени щети
и да има принос към училищната общност.
• Учене и работа
Ние използваме нашите силни страни и таланти в учебния процес и
сме подготвени да гледаме на трудностите и проблемите като на
предизвикателства, и да се изправяме срещу тях. Предлагаме форми
на обучение, които отговарят на различните способности на
учащите. Подпомагаме се взаимно в ученето.

Всички членове на училищната общност, влючително
кооперационните партньори и почетните сътрудници, работят
заедно, за да се реализират в училищния живот ценностите,
заложени в тази харта.

