
HIŠNI RED – IZVLEČEK 

 

Prihod v šolo - največ 15 minut pred poukom. Šola se odpre ob 5,30. Ob vstopu v šolo si učenci temeljito očistijo 

čevlje, v garderobah se preobujejo v copate z nedrsečim podplatom (športni copati niso dovoljeni) ter v omarice 

odložijo obutev in oblačila. Poskrbijo za čistočo v omaricah. V garderobnih omaricah se ne hrani hrana in pijača. 

V šoli niso dovoljeni smokiji, čipsi, oreški. Dežnike odlagamo v za to namenjene koše v avli in garderobah. 

Poškodbe garderobnih omaric ali izgubo ključa je potrebno TAKOJ javiti razredniku. Starši izpolnijo vlogo za nov 

ključek, šola naroči ključek, znesek novega ključka pa starši plačajo po položnici. 

Vozači imajo organizirano varstvo pred poukom do 7,30 v avli šole. 
 
Učenci vozači vstopajo in izstopajo iz avtobusa vedno na pločnik pred starim delom šole. Prepovedano je 

uničevanje, pisanje po nadstrešku. Na avtobusu se morajo primerno obnašati in se pripeti na označenih 

sedežih. 
 
Učenci zapustijo šolo takoj po končanem pouku, oz. dejavnosti, vozači imajo organizirano varstvo v U20. 

Varstvo je obvezno za vse vozače in za vse učence, ki čakajo na izbirni predmet. 
 
V žepih ne puščajte denarja in mobitelov! 
 
Učenci počakajo na pričetek pouka v matični učilnici (1-5) oziroma v učilnici po urniku (6-9).  

Pri urah športa učenci uporabljajo športne copate in športno obleko. 
 
Med poukom in odmori so odhodi učencev iz šole prepovedani. Dovoljeni so izjemoma ob soglasju 

staršev ali strokovnih delavcev šole. Če učenec brez dovoljenja zapusti šolo v času pouka ali odmora, jo 

zapusti na lastno odgovornost. 

Uporaba mobilnega telefona in MP3 predvajalnikov med poukom, med odmori in v varstvu vozačev ni 

dovoljena. Če učenec krši to določilo, učitelj odvzame mobitel in MP3 ter pokliče starše. Šola ne 

odgovarja za morebitne tatvine mobilnih telefonov. 
 
Prepovedano je nošenje in uporaba naprav, ki omogočajo snemanje in shranjevanje podatkov (fotografije, 

video posnetki). Med odmori se ne zadržujemo v prostorih garderobnih omaric. 
 
Med poukom učenci ne žvečijo žvečilnih gumijev ter ne uživajo hrane in pijače, razen vode. 
 
Prepovedano je odpiranje oken brez dovoljenja in prisotnosti učitelja. Učitelji poskrbijo, da so učilnice 

dobro prezračene. Zunanje žaluzije upravlja lahko le učitelj. 
 
Prepovedano se je nagibati in spuščati po vseh ograjah na šoli. Vstop na galerijo je učencem brez 

spremstva učiteljev prepovedan. 
 
Glavni odmor – 9,05 – 9,25 
 
Učenci od 1. – 7. razreda malicajo v učilnicah, učenci 8. in 9. razreda in učenci 5. – 7. razreda, ki imajo 2. uro  

šport, malicajo v jedilnici. 
 
Obvezno je umivanje rok z milom in vodo in ločeno zbiranje odpadkov. 
 
Med odmori učenci ne smejo zapustiti šole! 
 
Upoštevajte urnik razdeljevanja kosil! Pred kosilom si učenci umijejo roke z milom in vodo. 
 



Kajenje, uživanje alkohola, prinašanje petard v šolo in neprimerno obnašanje ni dovoljeno v šoli niti v 

njeni okolici. 
 
Namerno uničevanje šolskega inventarja in povzročanje škode v šoli in njeni okolici je prepovedano. Škodo bo 

moral povzročitelj plačati. Če se povzročitelj škode ne ugotovi, se kršitev lahko prijavi policiji. 
 
Obvezno je spoštovanje pravic drugih učencev, upoštevati drugačnost in specifičnost posameznikov. 

Nihče nima pravice motiti ali ovirati drugih pri šolskem delu. V šoli je prepovedano telesno kaznovanje 

otrok in vsakršna druga oblika nasilja nad in med otroki. 
 
Odnos do vseh zaposlenih na šoli mora biti spoštljiv. 
 
Med odmori dežurajo učitelji, na hodniku pri vhodu pa tudi informator. Opozorila, navodila je potrebno 

upoštevati. 
 
Govorilne ure bodo vsak 2. torek v mesecu in v dopoldanskih urah po predhodnem dogovoru z učiteljem, 

roditeljski sestanki pa trije v šolskem letu. 
 
Šolski prostor v OŠ Stara Cerkev zajema: 
 
vse površine šolske stavbe, telovadnico, zunanje igrišče, asfaltirano površino do vrtca, gasilnega doma, 
 
do zelenice pred cerkvijo, prostor pred »starim« vhodom do ceste in prostor pred glavnim vhodom do 

ceste. 
 
Vse kršitve hišnega reda bodo obravnavali razredniki v skladu z Zakonom o OŠ. 


