HIŠNI RED
OSNOVNA ŠOLA I
MURSKA SOBOTA

Na podlagi 31. a člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (Ur.l.RS št. 102-5073/2007)
Osnovna šola I Murska Sobota določa hišni red

I. OBMOČJE ZAVODA, KI SODI V ŠOLSKI PROSTOR
V šolski prostor zavoda sodijo zgradba šole s telovadnico, šolsko dvorišče, športne površine, športna
igrišča ter zelenice ob šolski zgradbi.
II. POSLOVNI ČAS IN URADNE URE
Prostori šole so v času pouka, ki je določen s šolskim koledarjem, odprti od 6.00 do 16.20. V času
govorilnih ur, roditeljskih sestankov, sestankov organov šole pa po v naprej določenem času. Uradne
ure tajništva so vsak delovni dan od 7.00 do 15.00. Začetek pouka je ob 8.00 uri za učence I. triletja
ter ob 8.20 za učence II. in III. triletja. Nekatere dejavnosti se za učence II. in III. triletja izvajajo v času
predure ob 7.30 uri.
III. UPORABA ŠOLSKEGA PROSTORA IN ORGANIZACIJA NADZORA
Šolo uporabljajo udeleženci vzgojno izobraževalnega procesa in najemniki. Šola je varovana z
alarmnim sistemom in video nadzorom.
IV. UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI
VHODI V ŠOLO
Šola ima za učence, njihove starše, zaposlene in obiskovalce tri vhode.
PRIHAJANJE V ŠOLO IN ODHAJANJE IZ NJE
Šola je prostor, kjer se lahko zadržujejo le zaposleni Osnovne šole I Murska Sobota in učenci, ki so
vpisani v šolo. V šoli je prepovedano gibanje nezaposlenih na šoli, razen v primerih, ko so dogovorjeni
z enim od zaposlenih delavcev. Zadržujejo se lahko še v času govorilnih ur, roditeljskih sestankov ali
drugih oblik sodelovanja šole s starši ali širšo okolico. Prav tako se lahko na šoli zadržujejo osebe, ki
so prišle na službeni obisk.
SKRB ZA LASTNINO
V šoli smo vsi skupaj dolžni skrbeti za skupno imetje in imetje vsakega posameznika. Tujega imetja si
ni dovoljeno prisvajati, skrivati ali poškodovati.
PREPOVED SNEMANJA
V šoli je prepovedano kakršnokoli snemanje ali fotografiranja šolskih prostorov, sošolcev in vseh
zaposlenih na šoli. Dovoljeno pa je fotografiranje in /ali snemanje učencev za potrebe šole ter javno
predvajanje v medijih in na spletnih straneh, če s tem soglašajo starši.
DEŽURSTVA
Zaposleni in učenci opravljajo dnevna in tedenska dežurstva v posameznih šolskih prostorih po
danem razporedu.

1

V. VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE
SKRB ZA UREJENOST
Učenci morajo biti v šolskih prostorih obuti v šolske copate, pri športni vzgoji pa v športne copate oz.
gimnastične copate. Tekanje, prerivanje, spotikanje ni dovoljeno zaradi varnosti. Vsi zaposleni in
učenci smo dolžni skrbeti za čisto okolje na vseh šolskih površinah.
UPORABA MOBILNIH TELEFONOV IN DRUGIH ELEKTRONSKIH NAPRAV
V šoli je med poukom in drugimi dejavnostmi prepovedana uporaba mobilnih telefonov in drugih
elektronskih naprav. Če želi učenec opraviti nujni klic, se mora dogovoriti z učiteljem oz., klic opravi v
tajništvu šole.
GARDEROBE
Učenci imajo v uporabo garderobno omarico s ključi. Za urejenost in zaklepanje je odgovoren vsak
posamezni učenec.
PREHRANA
Učenci uživajo hrano v jedilnici. Skrbijo za čistočo in kulturno prehranjevanje.
VI. OSTALA PRAVILA HIŠNEGA REDA
Učenci, učitelji ter ostali zaposleni na šoli moramo skrbeti za dosledno spoštovanje in izvrševanje
Vzgojnega načrta šole, Pravil šolskega reda ter Pravil hišnega reda.
VII. KRŠITVE PRAVIL HIŠNEGA REDA
V primeru, da učenec krši pravila hišnega reda, bo šola kršitev obravnavala v skladu z določili
Pravilnika o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli (Ur.l.RS št.75/04) in v skladu s Pravili
šolskega reda.
VIII. DOLOČBE IN OBJAVA HIŠNEGA REDA
Določbe hišnega reda so usklajene s Pravilnikom o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli
(Ur.l.RS 75/04) in s Pravili šolskega reda. Hišni red se začne uporabljati s šolskim letom 2017/2018.
Pravilnik o hišnem redu se objavi na spletnih straneh šole.
Hišni red začne veljati s 27. 9. 2017.
Številka dokumenta: 6000-3/2017/1
Ravnateljica:
Tatjana Cesnik
V Murski Soboti, 27.9.2017
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