Statut szkoły
Myśl przewodnia naszego statutu szkoły to: Wszyscy ludzie posiadają równe prawa, niezależnie od swojej płci,
narodowości, koloru skóry, wieku, orientacji seksualnej i zdolności do osiągania wyników.
Statut Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Euskirchen obejmuje wspólne punkty, którymi należy się kierować
w tworzeniu przejrzystych i wiążących zasad naszego współżycia społecznego.
Aby szkoła służyła wszystkim jako miejsce życia i pracy, wytyczyliśmy następujący zakres swobód i ograniczeń:
•

Respekt i poszanowanie innych
Chcemy, aby każdy czuł się dobrze w naszej szkole. Słuchamy siebie nawzajem. Nikogo nie poniżamy
ani nie dezaprobujemy. Jesteśmy wrażliwi na osoby słabsze. Uwzględniamy potrzeby innych w zakresie
nauki i wypoczynku. Zobowiązujemy się do traktowania innych z szacunkiem.

•

Gotowość niesienia pomocy i odwaga
Nie odwracamy się, lecz się angażujemy. Pomagamy wszędzie tam, gdzie jest to konieczne.

•

Odpowiedzialność, współdecydowanie, zdolność do krytyki
Znamy nasze prawa i obowiązki. Stosujemy się do decyzji podjętych wiążąco w wyniku demokratycznych
uzgodnień. Krytykując czy zgłaszając swoje uwagi zawsze zachowujemy się fair.

•

Radzenie sobie z konfliktami
Unikamy przemocy fizycznej, słownej i moralnej. W sytuacjach konfliktowych najpierw dyskutujemy.
Staramy się wspólnie znaleźć rozwiązanie. Szanujemy własność innych.

•

Świadomość ochrony środowiska
Ostrożnie obchodzimy się z książkami, meblami i budynkiem szkolnym. Unikamy śmieci i zabrudzeń.
Jeśli coś uszkodzimy, jesteśmy odpowiedzialni za to, aby rzecz ta została wymieniona lub naprawiona.

•

Ciekawość świata, kreatywność, fantazja
Popieramy samodzielny i odpowiedzialny rozwój ciała i ducha. Wspieramy imprezy naukowe, artystyczne
i polityczne o charakterze motywującym i poglądowym oraz imprezy i działalność sportową.

•

Nieprzestrzeganie ustalonych zasad
Naruszanie zasad wiąże się z poniesieniem za to konsekwencji. Zasady statutu szkoły są sprecyzowane
w regulaminie szkoły. W przypadku ciężkich naruszeń zasad statutu szkoły nakładać się będzie kary
dyscyplinarne. Proces wyciągania konsekwencji obejmuje następujące 3 etapy: pomoc w lepszym zrozumieniu
istoty popełnionego czynu, naprawienie powstałej szkody i podjęcie działań na rzecz wspólnoty szkolnej,

•

Nauka i praca
Każdego dnia wnosimy swoje mocne strony i swój talent do szkolnej codzienności i jesteśmy gotowi
pojmować trudności i problemy jako wyzwanie i stawić im czoła. Oferujemy różne formy nauczania
uwzględniające różny poziom umiejętności uczących się osób. Pomagamy sobie nawzajem w nauce.
Wszyscy członkowie wspólnoty szkolnej wraz z partnerami kooperacyjnymi i pracownikami
wolontariuszami pracują wspólnie nad realizacją zasad i wartości tego statutu w szkolnej rzeczywistości.

