Osnovna šola Miška Kranjca

HIŠNI RED in PRAVILA ŠOLSKEGA REDA – IZVLEČEK
Na OŠ Miška Kranjca želimo ustvariti varno in prijetno vzdušje, zato si bomo
med seboj pomagali in upoštevali pravila Hišnega reda in Pravila šolskega reda.

UČENCI:
1. Skrbimo za šolske prostore in opremo. Učenec, ki namerno poškoduje šolski
inventar ali prostor, ga je dolžan povrniti v prvotno stanje. Skrbimo za red in
čistočo v garderobi, garderobnih omaricah in v učilnicah.
2. Lastnine drugih ne uničujemo.
3. Sanitarije puščamo za seboj čiste in nepoškodovane. Z vodo, elektriko in
papirjem ravnamo varčno.
4. Za svoje stvari skrbimo in odgovarjamo sami.
5. Ne uničujemo in ne ponarejamo podatkov v uradnih dokumentih in listinah.
6. Ne ogrožamo sebe in drugih.
7. V šolo ni dovoljeno prinašati sredstev, ki ogrožajo zdravje in varnost otrok
ter zaposlenih (pirotehnična sredstva, uživanje ali ponujanje opojnih
substanc …).
8. Upoštevamo navodila učiteljev in ostalih zaposlenih na šoli. Brez dovoljenja
ne hodimo po razredu ali izven razreda.
9. Šolsko stavbo v času pouka in ostalih dejavnosti ne zapuščamo brez
dovoljenja učiteljev.
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10.Vsi učenci, ki so prijavljeni v varstvo (vozači, čakanje na izbirni predmet …),
so takrat v dogovorjeni učilnici oziroma prostoru.
11.Učenci vozači, ki so vključeni v varstvo, gredo na postajo lahko samo v
spremstvu učitelja.
12.V šolskih prostorih in v času šolskih dejavnosti učenci ne uporabljamo
mobilnih in ostalih elektronskih naprav.
13.Med poukom in drugimi vodenimi dejavnostmi se ne prehranjujemo.
14.V šolskih prostorih smo v copatih in brez pokrival.
15.Glavni vhod je zaklenjen od 8. 30 do 11. 50. Vstop v šolo je možen le po
predhodni najavi na domofon.
16.Odpadke ločujemo v za to primerne zbiralnike; ločeno plastika, papir in
ostali odpadki.
17.Malico prinašajo v učilnico reditelji, ki jih določi razrednik, po malici pa
poskrbijo tudi za urejen razred.
18.V času kosila se v jedilnici lahko zadržujejo le učenci, ki kosijo.
19.Pri prehranjevanju upoštevamo bonton prehranjevanja in pravila lepega
vedenja.
20.V primeru kršenja Hišnega reda in Pravil šolskega reda, veljajo ukrepi,
zapisani v Pravilih šolskega reda.

