OSNOVNA ŠOLA BOVEC
Trg golobarskih žrtev 17
5230 Bovec

OŠ Bovec
tel: 05 38 41 540
e-mail: os.bovec@guest.arnes.si

PODRUŽNIČNA ŠOLA SOČA

HIŠNI RED
Hišni red šole določa pravila, ki so jih dolžni upoštevati učenci, zaposleni in obiskovalci šole.
S hišnim redom je določeno:
• nadzor v šolskih prostorih v času pouka in drugih dejavnostih, ki jih organizira šola,
• hranjenje garderobe,
• varovanje in nadzor vstopanja v šolo
• način informiranja učencev in staršev
• šolski prostor.
1. Nadzor v šolskih prostorih v času pouka in drugih dejavnostih, ki jih organizira šola











-

Za nadzor v šolskih prostorih so odgovorni vsi zaposleni.
Šola prevzema odgovornost za varnost otrok od začetka do konca pouka, oz. v času, ko
šola organizira dejavnosti v skladu z LDN (Letnim delovnim načrtom šole) - dnevi
dejavnosti, popoldanske delavnice…
Za prihod učencev v šolo in odhod iz šole, odgovornosti šola ne prevzema.
V času pouka učenci ne smejo zapuščati šolskega prostora.
Čas pouka je določen z LDN šole in obsega čas od jutranjega odprtja šole do konca pouka,
ki ga imajo učenci po urniku, oz. čas do odhoda vozačev. (smer Bovec )
Šola ne zagotavlja varovanje dražjih predmetov ali koles pred šolo
Pri življenju in delu šole veljajo naslednja pravila:
v šoli ni dovoljeno kajenje in uživanje mamil
v šolo je prepovedano prinašanje težkih in nevarnih predmetov (vžigalniki, noži…)
v šolo se ne sme voditi domačih živali
v šoli ni dovoljeno lovljenje in pretepanje
v šoli in šolski okolici je prepovedana uporaba pirotehničnih sredstev
v šolo ni dovoljeno vnašati alkoholne pijače
Pri pouku veljajo naslednja pravila:
učenci so ob začetku pouka (7.30) v razredu in se pripravijo na pouk. Odmori sledijo po
urniku.
Učenci po končanem pouku pospravijo svoje pripomočke in dežurni učenci (reditelji)
uredijo učilnico
Med učnimi urami se lahko opravljajo naloge v zvezi z zdravstvenim in zobozdravstvenim
varstvom
Med vzgojno-izobraževalnim delom velja disciplina, ki obsega : prisotnost na svojem
prostoru, pripravljenost pripomočkov za pouk, poslušanje razlage, dvigovanje rok pred
govorjenjem, pospravljanje za seboj po končanem delu.
Med šolskimi urami učenci praviloma ne odhajajo iz učilnice
Za drugačne oblike V-I dela (ekskurzije, narav. tabor, dnevi dejavnosti…) veljajo
dogovori med učenci in učiteljem razrednikom.
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Šolski red pri malici:
učenci malicajo v jedilnici
po malici , ob suhem vremenu gredo lahko učenci na svež zrak na šolsko igrišče, vendar
ne smejo zapustiti šolskega prostora
pet minut pred začetkom tretje šolske ure gredo učenci v razrede in se pripravijo na pouk

2. Hranjenje garderobe




Učenci si pred vhodom očistijo čevlje, v garderobi odložijo obleko in se preobujejo v
šolske copate
Za red v garderobi so odgovorni dežurni učenci (reditelji), ki opozorijo učence ob
morebitnem neredu
Učenci ne puščajo v garderobi vrednejših predmetov, ker šola zanje ne odgovarja

3. Varovanje in nadzor vstopa v šolo





V šolo lahko vstopajo učenci, starši, zaposleni ter obiskovalci, ki imajo opravke v šolskem
prostoru v zvezi s šolo. V šoli je prepovedano gibanje nezaposlenih.
V šoli ni dovoljena prodaja knjig in drugih predmetov
Šolski vhod je odklenjen od 7.ure do ok. 12.45 ure
V popoldanskih urah v času dejavnosti, ki so v sklopu šole oz. gostujočih uporabnikov
skupnega prostora v jedilnici (v dogovoru z Občino in šolo)

4. Način informiranja učencev in staršev






Splošne informacije za tekoče šolsko leto so objavljene v Publikaciji o delu in organizaciji
OŠ Bovec
Tekoča obvestila se objavljajo na oglasni deski za starše in učence
Pomembna obvestila za starše razrednik posreduje v pisni obliki in jih učenci odnesejo
domov
Osebna obvestila staršem posredujemo po pošti
Informacije, pomembne za širše okolje se objavijo na oglasnih deskah v KS

5. Šolski prostor


Šolski prostor obsega šola, igrišče ob šoli, šolsko dvorišče oz. površine, kjer se odvija V-I
dejavnost v skladu z LDN

6.Ostale določbe hišnega reda šole:



V primeru hitrega umika iz šolske stavbe se prisotni ravnajo po navodilih in načrtu o
umiku iz stavbe (na oglasni deski ob vhodu v šolo)
Nespoštovanje hišnega reda se obravnava v skladu s pravilnikom o pravicah in dolžnostih
učencev v OŠ

V Soči, 1.9.2009

PŠ Soča:
Marija Kravanja
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