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Tytuł pisma: Regulamin naszej szkoły i inne ważne zasady 
 
  
Drodzy rodzice, drogie dzieci, 
 
Witamy w naszej szkole! Cieszymy się ze współpracy z Wami i Twoim dzieckiem. 
Jesteśmy wdzięczni za wszelkie wskazówki, które mogą uczynić naszą pracę jeszcze 
lepszą.Regulamin szkolny jest dla nas najważniejszy. Daje dzieciom poczucie 
bezpieczeństwa, ochrony i orientacji. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem 
szkolnym wspólnie z dzieckiem. Regulamin szkoły znajduje się w budynku szkolnym 
lub na naszej stronie internetowej www.03g48.de . 
 

 
 

"Będę zabierał do szkoły tylko te rzeczy i ubrania, które są niezbędne do lekcji, do 
przeprowadzenia imprez szkolnych lub w kontekście popołudnia", tak mówi nasz 
regulamin. W tym kontekście chciałabym również zwrócić uwagę, że kraj związkowy 
Berlin nie wypłaca odszkodowań za uszkodzenie lub utratę innych przedmiotów, w 
szczególności telefonów komórkowych, kosztowności i ubrań, które nie mają 
odpowiedniej wartości ze względu na uczęszczanie do szkoły. 
 



 

 

Ze względów bezpieczeństwa na zajęciach wychowania fizycznego ważne jest 
przestrzeganie następujących zasad: 
 
 

• Dzieci potrzebują strój sportowy i buty do gimnastyki halowej z jasną 
podeszwą. Gimnastyka w skarpetkach jest niebezpieczna 

 
 
 
• Podczas lekcji wychowania fizycznego nie wolno nosić żadnej biżuterii. 

Biżuterię należy zostawić w domu lub zakleić plastrem. 
 
 
 

• Długie włosy muszą być związane gumką. 

 
 
 

• Jeśli Twoje dziecko nie może uczęszczać na 
zajęcia wychowania fizycznego lub lekcje 
pływania proszę przekazać nam list lub pismo od 
lekarza. 

 
 
 
 
Mamy nadzieję, że miło spędzisz czas w naszej szkole. 
 
Każdy musi przestrzegać zasad regulaminu szkolnego. Uprzejmie prosimy Państwa 
by się podpisać, że Ty i Twoje dziecko przeczytaliście, zrozumieliście i będziecie 
przestrzegać zasad regulaminu szkolnego. 
 
 
Z wyrazami szacunku  

 
Sandra Scheffel  
p.o. dyrektorki  
 
Przeczytaliśmy i przestrzegamy regulamin szkolny oraz pozostałe zasady: 

  
___________________       ________________________        _________________  
Data                 Podpis rodziców        Podpis dziecka  
 
Zalecamy zrobienie kopii tego listu. 
 

 


