Pravila šolskega reda
Učenci so dolžni upoštevati svoje dolžnosti in odgovornosti ter pravila obnašanja in vedenja v
šoli.
Dolžnosti in odgovornosti učencev:– da redno in točno obiskujejo pouk in druge vzgojnoizobraževalne dejavnosti, ki jih organizira šola
– da spoštujejo pravice drugih učencev in delavcev šole;
– da sooblikujejo in upoštevajo razredna pravila;
– da spoštujejo pravila hišnega reda;
– da izpolnjujejo svoje učne in druge šolske obveznosti;
– da učencev in delavcev šole ne ovirajo in ne motijo pri delu;
– da v šoli in izven nje skrbijo za lastno zdravje in varnost ter ne ogrožajo zdravja in varnosti ter
osebnostne integritete drugih učencev ter delavcev šole;
– da varujejo tako premoženje šole kot svojo lastnino in tudi lastnino drugih učencev in delavcev šole;
– da se v šoli in izven nje spoštljivo vedejo do drugih;
– da sodelujejo pri urejanju šole in šolske okolice;
– da sodelujejo pri dogovorjenih oblikah dežurstva učencev.
Pravila obnašanja in ravnanja
Kje učenci puščajo svoje stvari? Učenci odložijo svojo garderobo in čevlje v garderobi. Učenci od 4.
do 9. razreda odložijo potrebščine, ki jih ne potrebujejo pri pouku, v garderobni omarici. Dragocene
predmete in denar tam puščajo na lastno odgovornost. Za zaklepanje in odklepanje svoje garderobne
omarice skrbi učenec sam. Učenci skrbijo za red v garderobah oz. o nepravilnostih obvestijo učitelja.

Gibanje na šoli
Učenci prihajajo v šolo 10 minut pred poukom, prvošolce do garderobe lahko spremljajo starši. Za
učence 1. razreda je organizirano jutranje varstvo.
Če učenec zamudi začetek pouka, takoj odide v razred in se opraviči učitelju. Ne moti dela ostalih.
Učenci se med odmori ne zadržujejo v garderobah. Med poukom in odmori ne zapuščajo šolske
stavbe, razen v spremstvu učitelja ali z njegovim dovoljenjem. O tem šola obvesti starše.
Med poukom učenci upoštevajo navodila učitelja oz. dogovore o načinih ravnanja v posamezni
učilnici.
Med krajšimi 5-minutnimi odmori se učenci umirjeno sprehajajo in pogovarjajo oz. počakajo v
učilnici, v kateri imajo naslednjo uro pouk, ali v avli. Ti odmori so namenjeni tudi pripravi na
naslednjo uro. Daljši 15-minutni odmor je namenjen malici, 15-minutni rekreativni odmor je namenjen
druženju. Ob lepem vremenu se učenci v dogovoru z dežurnim učiteljem lahko zadržujejo na šolskem
dvorišču. Učenci, ki imajo prosto uro, počakajo na nadaljevanje pouka praviloma v knjižnici. Če
knjižnica ni prosta, se dogovorijo z ravnateljico. V sanitarijah skrbijo za čistočo, varčnost (papir, voda,
elektrika) in se po nepotrebnem ne zadržujejo tam. Domov učenci odhajajo po pouku oz. organizirani
dejavnosti in se ne zadržujejo v šoli. Starši, ki pridejo po svojega otroka, ga počakajo pred garderobo.
Telovadnica
Med drugimi oblikami vzgojno-izobraževalnega dela učenci upoštevajo sprejete dogovore in navodila
učiteljev oz. spremljevalcev. V telovadnico lahko učenci vstopajo le v spremstvu učiteljev.
Oblačenje
V šoli in med dejavnostmi izven nje, ki jih organizira šola, so učenci primerno oblečeni. V času pouka
so obuti v copate, pri urah športne vzgoje pa v športne ali primerne šolske copate.
Uporaba prenosnih telefonov in drugih elektronskih naprav
V času bivanja v šoli in pri različnih oblikah šolskih dejavnosti so mobilni telefoni oz. elektronske
naprave pospravljene v garderobni omarici. Učenci jih v šolo prinašajo na lastno odgovornost. V
nujnih primerih lahko učenci uporabijo šolski telefon v tajništvu. V šolskem prostoru ni dovoljeno
snemanje in fotografiranje z mobilnimi telefoni ali drugimi avdio-vizualnimi pripomočki.

Prehrana
Hrano (malico in kosilo) učenci uživajo v jedilnici kulturno in za seboj pospravijo. V času kosila
pridejo v jedilnico le učenci, ki v šoli jedo kosilo. Torbe in garderobo pustijo pred jedilnico ali v
učilnici. Prenašanje hrane po šoli ni dovoljeno.
Obnašanje med poukom
Učenci upoštevajo splošna pravila lepega vedenja (pozdravljanje, vljudnost …) in navodila
posameznih učiteljev (prinašanje potrebščin, pisanje domačih nalog …).
Dežurstva učiteljev in učencev
Urnik dežurnih učiteljev se nahaja v zbornici. Učenci upoštevajo navodila dežurnega učitelja.
Občasno, glede na potrebe, bo organizirano tudi dežurstvo učencev v avli šole.
Spoštovanje šolske in tuje lastnine
Za svoje stvari skrbijo in odgovarjajo učenci sami. V šolskih prostorih in izven šolskih dejavnostih, ki
jih organizira šola, varujejo in spoštujejo svojo, tujo in šolsko lastnino. Denarja, dragocenosti in
predmetov, ki ne sodijo v šolo, naj učenci ne nosijo seboj.
Če učenci opazijo poškodbe na šolski opremi ali drugih pripomočkih, o tem obvestijo učitelje.
Če učenci namerno povzročijo škodo na šolskem inventarju ali tuji lastnini, morajo nastalo škodo
odpraviti/povrniti.
V šolskih prostorih skrbijo za red, čistočo in varčnost.
V šolskih prostorih ni dovoljena prodaja.
Sporočanje resničnih podatkov
Učenci in straši so dolžni razrednikom ali šolski svetovalni delavki sporočiti resnične podatke o
bivališču in telefonske številke, na katerih so dosegljivi v nujnih primerih. Prav tako razredniku ali
šolski svetovalni delavki sporočijo morebitne spremembe teh podatkov.
Nenasilno vedenje
V šolskem prostoru ali pri dejavnostih, ki jih organizira šola, ni dovoljeno:
– kakršnokoli nasilje (fizično, psihično, spolno ali verbalno),
– kajenje, pitje alkohola in jemanje poživil in/ali prinašanje le-teh.

