
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Інформація  

Шановні опікуни, дорогі студенти, сьогодні ми хотіли б звернути вашу 
увагу на деякі дуже важливі моменти, яких необхідно дотримуватися. 

Заборона бібліотеки Аудиторія 
Як зазначається в шкільній конституції і 

відома всім класам, існує абсолютна заборона 

на місця в муніципальній бібліотеці. Останнім 

часом він знову і знову використовується як 

місце зустрічі студентів, що призводить до 
скарг співробітників бібліотеки, а також 

спільноти. Заборона на місця також 

застосовується після занять. Там можуть 

перебувати тільки учні, чиї шкільні автобуси 

зупиняються там. Тут теж потрібна відповідна 
поведінка (без гучних криків, куріння, 

залишення сміття і т.д.). 

Хочемо ще раз нагадати, що хоча 

глядацька зала може використовуватися 

під час обідніх перерв, це не 

сміттєзвалище. Страшно, що після 13:30 

лежать тонни мішків з чіпсами, чіпсами, 
коробками для піци і т.д. Шановні 

студенти, ми всі хочемо шкільний 

будинок, де ви можете відчувати себе 

комфортно. Тому, будь ласка, викиньте 

сміття після обідньої перерви (а також 
після звичайних перерв) в досить 

доступні сміттєві баки! 

 

Аудиторія також може бути використана 

у вільні години і т.д., але, будь ласка, 

майте на увазі, що інші класи мають 
уроки і не повинні бути порушені. Це 

дуже важливо саме зараз, коли наші учні 

9-х класів мають свої випускні іспити. 

Вхідні двері до аудиторії 

використовуються тільки для виходу на 

вулицю під час перерв. Якщо ви 
приходите в школу (вранці або під час 

обідньої перерви), вам доведеться 

скористатися основним поїздом. 

Студенти, які вже знаходяться в 

аудиторії, не допускаються до відкриття 
дітей на вулиці. Це вимога нашої 

концепції безпеки в школі. Будь ласка, 

візьміть це близько до серця, особливо з 

огляду на те, що завжди є погані 

інциденти, такі як вчора в 

Бремверхавені. Ми просто хочемо вас 
захистити! 

 

Бажаємо всім вивчити всі успіхи на 

випускних іспитах! 

 

 

 

 

 

 

Шановні опікуни, будь ласка, обговоріть ці 

правила з вашою дитиною і підпишіть розділ 

нижче і направте його останніми 

25.05.2022 повернутися до управління 

класами. 
 

Щиро ваш 

Підписана Клаудія Сандерс, Рін 

------------------- Повернутися до класного керівника ---------------------------------- 
Батьківська інформація від 20.05.2022 Я/ми отримали. 

 

Ім'я студента Клас 
 

Місце, дата Підпис юридичних опікунів 
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