სასკოლო წესები დაწყებითი
სკოლისათვის

Schulregeln für die Grundschule
Leitgedanken

იდეა

Wir sind eine Schule in der Menschen aus vielen
Nationen zusammen leben und arbeiten. Wir sind
eine Schule, in der wir miteinander lernen. Wir sind
alle mitverantwortlich für die Gestaltung des
Schullebens.

ჩვენს სკოლაში ერთად მუშაობს ბევრი სხვადასხვა
ეროვნების ადამიანი. ჩვენს სკოლაში ჩვენ ერთად
და ერთმანეთისგან ვსწავლობთ. ჩვენ ყველა ერთად
ვაგებთ პასუხს სასკოლო ცხოვრებაზე.
ჩვენ ერთი გუნდი ვართ. გვინდა, რომ სკოლაში

Wir halten zusammen. Wir wollen, dass alle gerne მოსვლა ყველას უხაროდეს. ჩვენ
ერთმანეთს
zur Schule kommen. Wir sind freundlich zueinander ვეხმარებით და თავაზიანად ვეპყრობით.
und helfen uns gegenseitig.
Wir sind alle verschieden an Herkunft, Aussehen,
Begabung und Geschlecht. Diesen Reichtum wollen
wir achten und nutzen. Deshalb gehen wir
respektvoll miteinander um.

ჩვენ ერთმანეთისგან განვსხვავდებით წარმოშობით,
გარეგნობით, მონაცემებითა და სქესით. ამ
განსხვავებაშია
ჩვენი
სიძლიერე,
რომელსაც
დაფასება და გამოყენება უნდა. ამიტომაც
ერთმანეთს პატივისცემით ვეპყრობით.

Wir wollen, dass niemand Angst vor anderen haben არ გვინდა, რომ ვინმეს შიშის გრძნობა ჰქონდეს.
უთანხმოებები სამართლიანად უნდა გადაწყდეს.
muss. Streitigkeiten versuchen wir fair zu lösen.
In unserer Schule treffen sich jeden Tag viele
Menschen auf engem Raum. Damit sich hier alle
wohlfühlen können, wollen wir aufeinander
Rücksicht nehmen. Deshalb vereinbaren wir
folgende

Schulregeln
Unser Zusammenleben
Wir sorgen für ein freundliches Miteinander.
Wir achten auf Andere. Wir vermeiden Unfälle.
Wir bearbeiten Streitigkeiten mit Köpfchen. Wir
lösen Probleme friedlich.
Wir sorgen für einen geordneten Ablauf von
Unterricht und Betreuungszeit.

ჩვენს სკოლაში ყოველდღიურად ბევრი ადამიანი
ხვდება ერთმანეთს. ყველამ რომ თავი კარგად
იგრძნოს, ერთმანეთს ანგარიში უნდა გავუწიოთ. ამ
მიზნით შევიმუშავეთ შემდეგი

სასკოლო წესები
ჩვენი ერთობლივი თანაარსებობა
ჩვენ ვუზრუნველყოფთ თავაზიან გარემოს.
ყურადღებას ვაქცევთ სხვებს. თავს ვარიდებთ
უბედურ შემთხვევებს.
უთანხმოებებს კარგად ვიაზრებთ და პრობლემებს
მშვიდობიანად ვაგვარებთ.
ჩვენ
ვზრუნავთ
წესრიგზე
გაკვეთილების
მსვლელობისას და მათი დამთავრების შემდეგ.

Unser Schulgebäude
Wir halten Schulhaus und Schulgelände sauber.
Wir schützen unsere Umwelt und unsere
Gesundheit.
Wir tragen im Haus unsere Hausschuhe.
Wir trennen unseren Müll.

ჩვენი სკოლის შენობა
ჩვენ ვიცავთ სისუფთავეს სკოლის შენობასა და
ეზოში.
ჩვენ ვიცავთ გარემოს და ვუფრთხილდებით
საკუთარ ჯანმრთელობას.
შენობაში საშინაო ფეხსაცმელს ვატარებთ.
ჩვენ ნარჩენების სეპარაციას ვახორციელებთ.

Verantwortlichkeiten
Schüler
Wir halten uns an unsere Schulordnung.

პასუხისმგებლობები
მოსწავლეები
ჩვენ ვიცავთ სკოლაში მოქმედ წესებს.

Lehrer
Wir alle sind Vorbilder für die Kinder.
Wir sind für alle Kinder gleichermaßen zuständig.
Wir fördern Selbstständigkeit und
Verantwortungsbewßtsein der Kinder.

მასწავლებლები
ჩვენ ყველანი სამაგალითო ვართ ბავშვებისათვის.
ყველა ბავშვს თანაბრად ვეპყრობით.
ბავშვებში
დამოუკიდებლობისა
და
პასუხისმგებლობის
გრძნობის
განვითარებას
ვუწყობთ ხელს.

Eltern
Wir wollen die Kinder darin unterstützen, dass die
Regeln eingehalten werden können. Sie gelten für
den ganzen Tag.
Wir übernehmen Verantwortung für die Erziehung
unserer Kinder und zeigen Interesse an ihrem
Lernfortschritt.
Wir wünschen uns eine gute Kommunikation mit
der Schule und geben Hilfestellungen bei
Schulproblemen.

მშობლები
ჩვენ ხელს ვუწყობთ ბავშვების მიერ სკოლის
წესების დაცვას. სკოლაში წესები მთელი დღის
განმავლობაში მოქმედებს.
ჩვენ პასუხს ვაგებთ ჩვენი შვილების აღზრდაზე და
სწავლაში
მათი
წარატებით
ვართ
დაინტერესებული.
სკოლასთან კარგი კომუნიკაცია გვსურს და მზად
ვართ დახმარებისათვის სკოლაში არსებული
პრობლემების მოსაგვარებლად.
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