Priloga C: Pravila šolskega reda za učence
1. Na poti v šolo in iz nje upoštevamo pravila prometne varnosti in se primerno vedemo.
2. S kolesi in kolesi z motorjem se pripeljemo do šolskega dvorišča, kjer sestopimo in jih parkiramo na za to
določenem mestu. Kolesa in kolesa z motorjem zaklenemo in za njih odgovarjamo sami. Učenci kolesarji
in motoristi uporabljamo varnostno čelado.
3. V garderobi se preobujemo, odložimo vrhnja oblačila in jo zapustimo pospravljeno. Garderobno
omarico imamo urejeno in zaklenjeno. Svojega ključa garderobne omarice ne zaupam drugim.
Garderobnih omaric drugih učencev ne odpiramo.
4. V učilnicah mirno počakamo na začetek pouka. Če ob zvonjenju učitelja ni v razredu, po petih minutah
reditelj sporoči odsotnost učitelja v tajništvo šole, ostali učenci pa mirno počakajo v razredu.
5. V petminutnih odmorih zamenjamo učilnico in se v miru pripravimo na naslednjo uro.
6. Med odmori se ne zadržujemo v garderobi in ne zapuščamo šolskega prostora brez dovoljenja
razrednika, učitelja ali pisnega opravičila staršev.
7. Po zvonjenju za začetek pouka učilnice ne zapuščamo brez dovoljenja učitelja, ki ima tisto uro pouk, oz.
brez dovoljenja dežurnega učitelja.
8. Če zamudimo, gremo takoj k pouku, potrkamo, pozdravimo in se opravičimo.
9. Pri pouku sodelujemo, če česa ne razumemo, vprašamo.
10. V času pouka se ne zadržujemo na šolskih hodnikih, v avli, na straniščih ali v športni dvorani. Med
prostimi urami ne zapuščamo šole.
11. Do učiteljev, delavcev šole, obiskovalcev in ostalih učencev smo vljudni in spoštljivi. Prosim in hvala sta
čudoviti besedi, pozdrav z nasmehom pa nam polepša dan.
12. V kabinete in zbornico vstopamo šele takrat, ko potrkamo in če nas povabi učitelj.
13. Težave rešujemo sproti in postopno. Najprej se pogovorimo s sošolci in če sami situaciji nismo kos,
poiščemo pomoč pri učitelju, nato razredniku, sledi razgovor s šolsko svetovalno delavko, nazadnje
pomoč poiščemo pri ravnateljici.
14. Ne posedamo na okenskih policah in se ne nagibamo skozi okna. Skozi okna ne vpijemo.
15. S hrano ravnamo spoštljivo. Malicamo v učilnicah (1.-5.) in v jedilnici (6.-9.) Obrok pojemo kulturno in
pazimo na red in čistočo. Stole pospravimo s čim manj hrupa in zapuščamo jedilnico postopoma po
razredih.
16. V času delitve kosila čakamo mirno v vrsti in se ne prerivamo. Obrok pojemo kulturno. V času kosila
imajo vstop v jedilnico samo dežurni učenci in tisti, ki redno kosijo oz. so kosilo naročili. Torba v šolsko
jedilnico ne sodi, zato jo pustimo v šolski omarici ali na dogovorjenem mestu.
17. Dežurni učenec vestno opravlja svoje dolžnosti, ki so določene s šolskimi pravili.
18. Po končanem pouku, interesnih dejavnostih in podaljšanem bivanju gremo takoj domov.
19. Skrbno varujemo šolsko lastnino in lastnino drugih. V šolo ne prinašamo vrednejših predmetov in ne
puščamo denarja v oblačilih v garderobi. Za osebno lastnino smo odgovorni sami.
20. V času pouka in ostalih dejavnosti so uživanje in prinašanje energetskih napitkov, alkohola, kajenje in
nedovoljene substance prepovedane.
21. Mobiteli in IKT tehnologija (pametne ure, MP3, MP4, Ipod …) so prepovedani v času pouka, med odmori,
v knjižnici, na dnevih dejavnosti in šoli v naravi. Če učitelj pri določenem predmetu dovoli uporabo
aplikacij na mobitelu za potrebe učenja, lahko le-tega uporabimo v dogovorjenem času.
22. Prepovedana je uporaba vseh vrst IKT pripomočkov za namene fotografiranja in snemanja delavcev in
učencev šole ter objavljanje in razpošiljanje le-teh.
23. Učiteljeva pisna ocenjevanja znanja, učni listi, pisna navodila, zapisi na tablo in v zvezek so avtorsko
delo. Njihovo objavljanje na spletu, še posebej na družabnih omrežjih, je prepovedano.
24. Prepovedano je žaljenje učiteljev in učencev na vseh socialnih omrežjih.
25. V primeru opravičene odsotnosti na dnevih dejavnosti se pravočasno odjavimo-vsaj tri dni pred
dogodkom, sicer poravnamo stroške prevoza. V primeru nenadne bolezni morajo starši obvestiti učitelja
pred odhodom, sicer poravnamo stroške prevoza.
26. Dosledno upoštevamo dogovorjena razredna in šolska pravila tudi v času dela na daljavo.

