Правила за вътрешен ред в Българското училище „Св.Св.Кирил и Методий”,
Хага, Нидерландия

1. Класни стаи – след часовете стаите се измитат и се оставят чисти и подредени, вкл.
чинове, столове, шкафове, материали.
2. Шкафчета и чинове в класните стаи, предмети в коридорите - не се взимат и използват
учебници, тетрадки и други предмети на учениците на De Vuurvlinder, намиращи се в
класните стаи, шкафовете и коридорите.
3. Бели дъски - разрешено е използване и писане само на бялата дъска в класните стаи при
разрешение от учителя. Оставят се почистени след часовете.
4. Компютри и друга техника на De Vuurvlinder - компютри и слим борд могат да се
използват само и лично от учителя в час за служебни цели. Учителят е лично отговорен при
използване на компютър и слим борд по време на часовете. Учителят изключва цялата
техника, използвана евентуално по време на часовете. Учениците не използват компютри,
инструменти и друга техника в класните стаи.
5. Дигитална дъска /слим борд/ – използва се само от учителя в час, учениците - само в час
с разрешение и надзор от учителя. На дигиталната дъска не се пише.
6. Щори/пердета – регулират се само от учителя.
7. Организация учебен ден:
ПГ 1 - родителите довеждат децата в 13.15 ч. до класната стая и взимат децата в 16.30ч.
оттам.
ПГ 2 и всички класове – в 13.15 ч родителите довеждат и оставят децата в главното фоайе.
След завършване на учебните занятия всеки учител изпраща учениците до входната врата.
При закъснение децата се завеждат в клас от дежурен родител.
Родителите взимат децата в края на учебните занятия, изчаквайки в двора /17.15 ч./.
Не е разрешено самостоятелно движение на ученици в училището.
8. Училищни стълби - забранено е движение по стълбите на деца от ПГ 1, отговорници –
учителите на ПГ 1. Деца от ПГ 2, 1. клас и 2. клас вкл. се движат по стълбите само
придружавани от учител/ родител, който ги води при закъснение.
9. Кухня и кухненски плот, маси /фоайе/, учителска стая – поддържат се чисти и подредени,
не се оставят използвани чаши и прибори, може да се използва кафе машината от учители и
дежурни родители. Българското училище си осигурява кафе и чай.
10. Гимнастически салон - не се използва от Българското училище /само при предварителна
уговорка с дирекцията на De Vuurvlinder/.
11. Осветление /включване и изключване/, затворени прозорци, външни врати /ако има
такива в стаята/ - отговорници всеки учител, дежурни родители.
12. Отопление – през зимата е включено и така се оставя след напускане на сградата.
13. Училищен двор – учениците играят на двора в междучасие винаги в присъствие на
дежурни родители. Не е разрешено да излизат извън двора без придружаване от учител
или родител.
14. Не е разрешено присъствие в училището на родители по време на учебните занятия.
15. Дежурни родители и дежурни учители. За безопасно провеждане на учебния ден се
организират дежурства от родители и учители, като:

- Начало учебен ден, 13.15 ч. – дежурен учител на стълбите;
- Голямо междучасие - дежурен учител на стълбите, дежурни родители в училищния двор и
във фоайето;
- По време на учебните занятия – дежурни родители контрол на входната врата;
- Завършване учебен ден,17.15 ч. – проверка стаи и осветление – дежурен учител заедно с
пом.-директора на училището; дежурни родители, администрация – предаване на всички
деца на родителите им.
16. При по-ранно взимане на дете родителите задължително уведомяват учителя. При
закъснение или отсъствие е желателно родителите да уведомяват учителя.
17. Не е разрешено движение в лявата част на училището, където Гръцкото училище
провежда учебни занятия, с изключение на класните стаи, които използваме.
18. Не е разрешено тичане в училището и вдигане на шум.
19. При нанесени материални щети от ученик в училището родителите са отговорни за
заплащане на щетите.
20. В сградата и в двора на училището пушенето е забранено.
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