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ДИРЕКТОР / ЕЛЕОНОРА БАРЯКОВА/

ЗА ДА СЕ ЧУВСТВАМЕ СПОКОЙНИ И СИГУРНИ В УЧИЛИЩЕ , НИЕ, УЧЕНИЦИТЕ И УЧИТЕЛИТЕ
СПАЗВАМЕ СЛЕДНИТЕ ПРАВИЛА:

ПРАВИЛА В СУ „НЕОФИТ РИЛСКИ” ГРАД БАНСКО ,СВЪРЗАНИ С НОРМАЛНО ПРОТИЧАНЕ НА
УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС
1.Идваме навреме на училище.
2.Поддържаме чисти класните стаи и училището.
3.По коридорите ходим бавно и внимателно .
4.Играем , тичаме , викаме и ритаме топка на двора.
5.В класната стая играем тихи игри.
6.В стола спазваме реда и се храним тихо.
7. В училище не използваме мобилни телефони .
8. Храним се , пием вода и ходим до тоалетна през междучасието.
9.Идваме подготвени за часа.

ПРАВИЛА , СВЪРЗАНИ С НАШИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
1. Поздравяваме се .
2.Отнасяме се с уважение към другите и към по- възрастните.
3.Помагаме , когато някой има нужда .
4.Пазим личните си вещи , вещите на другите и училищната собственост.
5.Изслушваме се взаимно и слушаме учителя , когато говори.

6.Приемаме , че сме различни и се отнасяме с уважение и толерантност към всички ,
независимо от тяхната вяра , пол , националност или други различия.

7. Ако станем свидетели на насилие или тормоз , незабавно търсим помощ и от възрастен и
уведомяваме учителя или директора на училището.
8. Отнасяме се с другите така , както искаме те да се отнасят с нас.

Понякога някой от нас нарушава правилата . Затова последствията са следните:
Ако обидиш или удариш някого - извини се!
Ако счупиш или загубиш чужда вещ –възстанови я!
Ако замърсяваш класната стая –почисти я!
Ако ползваш мобилен телефон –учителят го взима до края на часовете.
Ако риташ топка в класната стая, ще останеш без топка и за двора , освен ако не се
поправиш.
Ако продължаваш да нарушаваш правилата в нашето училище , учителят има право:
-да ти направи забележка
-да ти даде допълнително да си припомниш правилата
- да не ти позволи да излезеш да поиграеш с другите
- да не участваш в нещо забавно и весело

Ако подцениш забележката на учителя и това , че някой се чувства обиден и наранен,
ако удариш някого нарочно ,
ако тормозиш някого,
учителят е длъжен веднага да информира родителите ти , директора на училището и
ако прецени , представител на полицията , отдел „Закрила на детето” или “ Местната
комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.”

Когато не спазваме правилата, има последствия!
Най- лошите от тях са - да изгубим доверие и да останем
без приятели.

10 правила , които е необходимо да спазваш , за да имаш
приятели:
1. Показвай им добрина и уважение!
2. Застъпвай се за тях!
3. Подкрепяй ги , когато приятелите ти имат нужда от помощ
или съвет!
4. Бъди искрен , казвай истината!
5. Ако нараниш приятел, кажи и покажи ,че съжаляваш!
6. Ако някой приятел те нарани и се извини, приеми
извинението!
7. Ако обещаеш нещо , спазвай го!
8. Влагай поне малко усилия в приятелството, защото
приятелите ти могат да се почувстват пренебрегнати.
9. Не се опитвай да променяш приятелите си! Приеми ги
такива , каквито са!
10.Дръж се с приятелите си така , както искаш те да се държат
с теб.
Сигурно можеш да добавиш още..............................................
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Винаги бъди благодарен , че имаш приятели!

