PRAVILA ŠOLSKEGA REDA
(dopolnjena 2014/15)
Pravila šolskega reda so določena s pravili življenja in vedenja v šoli. Namenjena so
sožitju mladih, da bi bili uspešni v šoli in zadovoljni v svojem življenju.
Pravila šolskega reda veljajo za šolski prostor, ki obsega šolsko stavbo, prizidek,
šolsko dvorišče, šolsko igrišče, igrišče za prizidkom ter zelenice okoli šole. Veljajo tudi
na dejavnostih izven šolskega prostora.
Pravila šolskega reda so obvezujoča za vse, ki se nahajajo v šolskih prostorih in okolici
šole.
Učitelji, učenci in starši so v pisni obliki seznanjeni s pravili šolskega reda. Ta so
objavljena na spletni strani šole.
Učenci in starši posameznih razredov se lahko dogovorijo za dodatna pravila oddelka,
ki pa niso v nasprotju s pravili šolskega reda.
V ŠOLO PRIHAJAMO TOČNO, K POUKU PA PRIPRAVLJENI.
 Starši poskrbijo, da prihaja njihov otrok v šolo pravočasno – 10 minut pred začetkom
pouka po urniku.
 Vsak učenec redno prinaša šolske potrebščine, posluša razlago in navodila, izvaja
zastavljene naloge, piše domače naloge in opravlja tudi druge obveznosti, ki jih
zahteva učitelj določenega predmeta. Izogiba se dejavnostim, ki povzročajo hrup,
žalijo učitelja ali sošolce.
 Če učenci izostanejo od pouka, poskrbijo, da nadoknadijo učno snov, za učence nižjih
razredov za to poskrbijo starši po navodilih učitelja.
 Če učenec zamudi uro, se opraviči učitelju, ki v dnevnik zapiše, koliko učne ure je
zamudil. Razrednik po razgovoru z učiteljem in učencem odloči, ali bo zamudo
opravičil ali ne.
 V šolskih prostorih morajo biti učenci obuti v šolske, v telovadnici pa v športne copate.
 Če učitelja ni k uri, reditelj to sporoči tajnici ali pomočnici ravnatelja.
 V telovadnici so učenke in učenci vedno z učiteljem športne vzgoje in upoštevajo
navodila za varno vadbo in za varnost v garderobah. Učenke in učenci vedno
telovadijo v športni opremi, garderobe zapustijo čiste in urejene.
 Udeležba na dejavnostih je obvezna. Za plačljive dejavnosti je opravičeno odsotnost
treba javiti organizatorju vsaj tri dni pred izvedbo, sicer mora učenec poravnati vse
stroške, ki nastanejo zaradi neudeležbe.
 Učenci s statusom športnika ali kulturnika so deležni pravic, ki se določijo individualno
na podlagi pravilnika o statusu učenca.
 Starši redno obiskujejo govorilne ure in roditeljske sestanke.
 Starši javijo razrednikom morebitne spremembe bivališča in telefonskih številk, na
katerih so dosegljivi.
 5 minut pred začetkom pouka gredo učitelji odklenejo učilnice.
 Vsi pedagoški delavci imajo pedagoške sestanke kot je določeno v LDN. Poleg tega
sproti prebirajo obvestila na oglasnih deskah.
 Vsi delavci šole javijo svojo odsotnost z dela v tajništvo šole še pred začetkom pouka
oziroma najpozneje v 24 urah.
 Učenci so dolžni pomagati manjkajočim sošolcem s posredovanjem gradiva in navodil
za delo pri pouku.

V ŠOLSKIH PROSTORIH IN ŠOLSKI OKOLICI UPOŠTEVAMO NAVODILA UČITELJEV IN
DRUGIH DELAVCEV ŠOLE.
 Za red in varnost v šolskih prostorih skrbijo dežurni učitelji, receptor in drugi delavci
šole. Vsi učenci in obiskovalci morajo upoštevati njihova navodila.
 Učitelji upoštevajo razpored dežurstev in dežurstva vestno in redno opravljajo.
 Med odmorom učenci ne zapuščajo neposredne okolice šole (šolskega okoliša),
prepovedana je uporaba rolk, rolerjev in vseh prometnih sredstev.
 Otrok do 7. leta starosti lahko odide domov le v spremstvu staršev. Spremlja ga lahko
tudi druga oseba, ki je starejša od 10 let, a za to mora imeti pooblastilo staršev!
 Učenec, starejši od 7 let, lahko zapusti šolo le v spremstvu staršev, ki ga počakajo pri
receptorju, ali z dovoljenjem razrednika oziroma učitelja, ki poučuje naslednjo uro.
 Dežurstvo učiteljev vključuje jutranje dežurstvo, dežurstvo v odmorih in dežurstvo med
kosilom. Praviloma dežurajo vsi strokovni delavci šole po razporedu.
 Učenci opozorijo dežurne učitelje na dogajanje, ki ni v skladu s hišnim redom in pravili
šole. Dežurne učitelje ali vodstvo šole obvestijo tudi, če se na šoli dogaja kaj
neobičajnega.
 Kadar pridejo starši po opravkih v šolo, naj se javijo receptorju ali oglasijo v tajništvu
šole. Med poukom naj ne motijo otrok in učiteljev, če ni res nujno potrebno.
SPOŠTUJEMO PRAVICE UČENCEV IN VSEH DELAVCEV ŠOLE.
 Vljudnost je odraz človeka. Trudimo se, da z vsemi gojimo dobre odnose, upoštevamo
njihovo mnenje, spore pa rešujemo na miren in učinkovit način. Z drugimi ravnamo
tako, kot bi radi, da drugi ravnajo z nami.
 Učenci pazijo na primerno vedenje in govorjenje, znajo pozdraviti, se zahvaliti, se
opravičiti, ne uporabljajo kletvic in neprimernih izrazov.
 Učenci v šoli vse odrasle vikajo in naslavljajo z uradnimi nazivi.
 Ob prihodu in odhodu se ustrezno pozdravimo.
 Učenci in starši lahko dobijo ustrezen strokovni nasvet pri razredniku in tudi pomoč v
svetovalni službi. Učenci lahko probleme predstavijo in rešujejo tudi v šolskem
parlamentu.
 Črta zaupanja ob vhodu v šolo pomeni, da gre učenec od tam naprej sam k pouku.
DO ŠOLSKE IN TUJE LASTNINE IMAMO ODGOVOREN ODNOS.
 Pazimo, da namerno ali nenamerno ne uničujemo (razbijamo, čečkamo, krušimo ...)
stolov, miz, sten, tal, stikal, garderobnih omaric, učnih pripomočkov ...
 Odpadke mečemo v koš, poberemo tudi tiste, ki bi jih lahko prestopili oziroma se jim
izognili.
 Skrbimo za urejenost učilnic in za razstavljene predmete. Mize, stoli in stene niso
namenjeni pisanju.
 Vsako škodo ali okvaro na opremi in stavbi, ki jo učenci opazijo, obvezno prijavijo v
tajništvu šole, razredniku ali drugemu delavcu šole. Če pride do materialne škode in
poškodbe, učitelj ali delavec šole, ki je ob dogodku prisoten oziroma prvi obveščen,
napiše zapisnik.
 Škodo, ki jo učenec povzroči namerno, mora poravnati sam oziroma njegovi starši. Če
sošolci prikrivajo storilca, so sokrivi in nosijo posledice delitve stroškov skupaj s
storilcem.
 Naloge rediteljev v razredu: brišejo tablo po končani uri, javijo odsotne učence in druge
spremembe v oddelku, prinašajo in odnašajo malico, po pouku pospravijo učila,
ugasnejo luči in skrbijo za urejenost učilnice (skupaj z učiteljem opozorijo učence na
razne odpadke, popisane mize, neurejenost stolov in klopi …).
 Nepotrebno zadrževanje v straniščih ni dovoljeno. Vsi učenci pazijo na red in čistočo, s
papirjem, vodo in elektriko pa ravnajo čim bolj varčno.
 Urejenost in čistoča stavbe in njene okolice sta merilo naše kulture, zato se trudimo za
estetski videz šole, zato vsi na šoli skrbimo za čistočo in urejenost šole in njene
okolice. Ekološko dežurstvo prevzame posamezni oddelek podaljšanega bivanja.

 Učenci skrbijo tudi za čistočo in urejenost svojih omaric in jih varujejo pred
poškodbami. Ob prevzemu ključa s podpisano izjavo prevzamejo odgovornost za
nastalo škodo.

V ŠOLI, ŠOLSKI OKOLICI IN NA DNEVIH DEJAVNOSTI JE PREPOVEDANO
NASILJE, PREPRODAJANJE, IZSILJEVANJE, KAJENJE, PONAREJANJE IN
UPORABA NEVARNIH SNOVI.
 K nasilju spadata fizično in besedno nasilje nad učenci ali delavci šole.
 K izsiljevanju spadajo kakršnekoli grožnje, naperjene proti vrstnikom ali delavcem šole.
 K ponarejanju spadajo ponaredbe uradnih dokumentov šole, testov znanja ter
popravljanje in vpisovanje ocen v šolsko dokumentacijo.
 K nevarnim snovem prištevamo uporabo pirotehničnih in drugih eksplozivnih sredstev,
kajenje, uživanje alkohola ter drugih nevarnih in prepovedanih substanc.
 Učencem so pred šolo prepovedane igre z žogo brez nadzora učiteljev, rolkanje,
rolanje, kolesarjenje in zadrževanje po pouku.
 V šoli, šolski okolici in na dnevih dejavnosti ni dovoljeno fotografiranje in snemanje
brez soglasja. Če učenec krši pravilo, mu delavec šole napravo odvzame, razrednik
pa obvesti starše, ki napravo prevzamejo v tajništvu šole.
 Vsako kaznivo dejanje se prijavi policiji, ki ukrepa v skladu z zakonom (odtujevanje
in uničevanje tuje lastnine, grožnje, izsiljevanje, fizično nasilje, posedovanje in
preprodaja drog …)

KULTURNO UŽIVAMO HRANO.
 Med prehranjevanjem ne motimo sošolcev. S hrano ravnamo spoštljivo.
 K malici in kosilu učenci vedno prihajajo v spremstvu učitelja.
 V času kosila smejo v jedilnico le učenci, ki so naročeni na kosilo. V jedilnico
vstopajo brez šolskih torb, učenci predmetne stopnje torbe pustijo v
garderobnih omaricah.
 Starši morajo poravnati obveznosti za prehrano v predpisanem roku.
 Odjava prehrane je možna od 7.00 do 8.00 za naslednji dan po telefonski tajnici ali
e-pošti.
 Učenci opravljajo dežurstva v jedilnici.

VREDNE PREDMETE PUŠČAMO DOMA.
 Za osebno lastnino odgovarjajo učenci in delavci šole sami. Šola za dragocenosti,
puščene brez nadzora, ne odgovarja. Vrednejše najdene predmete hrani tajnica
(denarnice, ključe, ure ...)
 Mobilni telefoni in druge moderne naprave morajo biti med poukom izključene. Za
nujne klice je na voljo telefon v tajništvu.

Pravila šolskega reda so bila dopolnjena 2. marca 2015 .
Dokument je priloga Vzgojnemu načrtu OŠ Jožeta Moškriča.
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