PRAVILA OBNAŠANJA IN RAVNANJA
na šolskem prostoru






















Imamo dostojen in spoštljiv medsebojni odnos.
Pri pogovoru upoštevamo načela vljudnega pogovora.
Skrbimo za lastno varnost in varnost drugih.
K pouku in drugim dejavnostim prihajamo točno.
Vsi skrbimo za urejenost šole in okolice in smo dolžni
sodelovati pri organiziranih in dogovorjenih oblikah
vzdrževanja in urejanja šole in njene okolice.
Do šolske in tuje lastnine imamo odgovoren odnos.
Učenci vikajo zaposlene na šoli.
Učenci upoštevajo navodila strokovnih in drugih delavcev
šole ter drugih izvajalcev programov dejavnosti.
V primeru kakršnekoli nevarnosti, ki jo zaznajo, učenci
takoj opozorijo učitelja ali drugega delavca šole ali
izvajalca dejavnosti.
Učenci so odgovorni za šolske copate in športno opremo.
Oboje nosijo domov.
Vsak učenec pusti za seboj urejene in čiste sanitarije.
Predčasen nujen odhod iz šole učenci sporočijo razredniku
ali nadomestnemu razredniku ali učitelju naslednje šolske
ure.
V šolo nosijo le šolske in druge dogovorjene stvari, ki so
namenjene pouku in drugim dejavnostim.
V šolskih prostorih je prepovedana uporaba nedovoljenih
substanc. Prav tako je prepovedano prinašanje teh snovi v
šolo, njeno okolico ali k dejavnostim, ki jih šola organizira
izven svojih prostorov.
Kakršnakoli preprodaja predmetov je prepovedana.
V šolo je izjemoma dovoljeno voditi ali nositi živali s
soglasjem učitelja.
Uporaba mobitela ni dovoljena od 7.00 do 13.00 ure
oziroma do konca pouka po 13.00 uri. Ob odvzemu
aparata učenec dobi obvestilo za starše.

PRAVILA OBNAŠANJA IN RAVNANJA:
telovadnica
















Učenci počakajo učitelja, oziroma vaditelja, v
šolski garderobi.
Učitelj, oziroma vaditelj, gre v telovadnico prvi,
preveri urejenost telovadnice in jo tudi zadnji
zapusti.
V telovadnici učenci upoštevajo navodila učiteljev
oziroma vaditeljev.
Obvezna je uporaba športne opreme.
V telovadnico je prepovedano prinašati hrano in
pijačo.
Po športni aktivnosti učenci pospravijo svoje
osebne predmete, oblačila, obutev.
Učenci morajo vsako poškodbo inventarja javiti
učitelju. Kdor namerno povzroči škodo, jo mora
poravnati. Če se povzročitelj škode ne javi, pa
je ugotovljeno, da je krivec v oddelku ali šoli,
morajo škodo poravnati vsi učenci oddelka
oziroma šole.
V času pouka športne vzgoje naj učenci ne
puščajo svojih osebnih predmetov v
garderobah, temveč jih zberejo in oddajo v
varstvo učitelju. V nasprotnem primeru sami
odgovarjajo za izgubo ali krajo predmetov.

(IZ PRAVIL ŠOLSKEGA REDA)
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Dežurni učenci vestno in odgovorno opravijo
svoje naloge.
Učenci so dolžni sporočiti učiteljem kakršnokoli
spremembo, ki jo opazijo v učilnici.
Uporaba učnih pripomočkov je dovoljena v
dogovoru z učiteljem.
Med poukom lahko učenci zapustijo učilnico
oziroma šolski prostor le z dovoljenjem učitelja.
Ob koncu pouka oz. posameznih dejavnosti
(jutranje varstvo, podaljšano bivanje, krožek,...)
učenci zapustijo urejeno učilnico pod nadzorom
učitelja.

(IZ PRAVIL ŠOLSKEGA REDA)

PRAVILA OBNAŠANJA IN RAVNANJA:
računalniška učilnica










Učenci na pouk v računalniški učilnici
počakajo pred učilnico in vstopijo le v
spremstvu učitelja.
V nastavitve računalnika posegajo le z
dovoljenjem učitelja, delajo po navodilih in
uporabljajo samo po navodilih predvideno
programsko opremo.
Vsako nepravilnost v delovanju računalnika
takoj javijo.
Računalniška učilnica je v času malice
zaklenjena.
Računalniška učilnica mora biti vedno, kadar
v njej ne poteka pouk ali druga aktivnost,
zaklenjena.
(IZ PRAVIL ŠOLSKEGA REDA)

PRAVILA OBNAŠANJA IN RAVNANJA:
jedilnica
 Jedilnica šole je namenjena kulturnemu
prehranjevanju.
 Sprotne prijave in odjave kosila sporočajo
učenci do 8. ure.
 Tudi v jedilnici so učenci obuti v šolske copate.
 Malico, ki jo razdeli osebje kuhinje, dežurni
učenci prevzamejo pri razdelilnem pultu.
 Odnesejo jo v razred, kjer jo tudi razdelijo.
 Ostanke od malice prinesejo v jedilnico.
 V času kosila so v jedilnici samo tisti učenci, ki
ob določeni uri kosijo.
 V jedilnici učenci upoštevajo dogovorjen
sedežni red, navodila učitelja in osebja v
kuhinji.
 Učenci za seboj pospravijo pladnje in počistijo.
 Vsaka skupina ima dežurnega učenca, ki
poskrbi za urejenost stolov in čiste mize.
 Dežurni učitelji, ki so prisotni v času kosila,
zadnji zapustijo jedilnico. Po potrebi učence
opozorijo na dogovorjene obveznosti.
 V času kosila učenci šolske torbe pustijo v
garderobi ali učilnici podaljšanega bivanja.

(IZ PRAVIL ŠOLSKEGA REDA)

