
 
 

HIŠNI RED – Osnovne šole KIDRIČEVO 
 

1. Šola je odprta od 7.00 do 15.00. Po 15. uri je šola zaklenjena in učenci 
vstopajo v šolske prostore le v spremstvu delavca šole. 

 
2. Pravila šolskega reda veljajo na celotnem šolskem prostoru, ki zajema: 

zgradbo, dvorišče, igrišče, parkirišče in avtobusno postajališče. 
 

3. Ob prihodu v šolo se učenci v predprostoru avle OBVEZNO PREOBUJEJO v 
šolske, lahko tudi sobne copate, ne pa v športne copate. Čevlje in vrhnja 
oblačila odložijo v garderobi pred svojo učilnico. Dežnik odložijo v za to 
namenjene posode. Ob odhodu iz šole se učenci preobujejo v svoje čevlje v 
predprostoru avle in ne v garderobi pred svojo učilnico. 

 
4. Kolesa in kolesa z motorjem pustijo na za to določenem prostoru. 

 
5. Učenci prihajajo v šolo PRAVOČASNO, to je najmanj 10 minut pred pričetkom 

pouka. Pred 7.30 ni prihoda v šolo, če ni šolske aktivnosti oz. organiziranega 
varstva. Uradni vhod v šolo je spredaj – glavni vhod. 

 
6. Učenci skrbijo za UREJENOST garderob, učilnic, hodnikov, jedilnice in okolice 

šole. Odpadke mečejo v koše za odpadke oziroma smetnjake. 
 

7. Pazijo na svojo lastnino (v garderobah ne puščajo vrednih predmetov), tujo 
lastnino pa pustijo pri miru. Neprimeren odnos do TUJE in ŠOLSKE 
LASTNINE (tudi potrošnega materiala – serviete, toaletni papir …) se kaznuje 
in obračuna.  

 
8. Pouk zahteva DISCIPLINO: točnost ob prihodu na svoj prostor, pripravo vseh 

potrebnih pripomočkov za pouk, poslušanje učiteljeve razlage in navodil, 
dvigovanje rok pred govorjenjem, pospravljanje za seboj po končanem delu. 
Učenec, ki namenoma moti pouk, bo umaknjen pod individualni nadzor 
dežurnega učitelja. 

 
9. Med poukom je prepovedano žvečenje žvečilnih gumijev. 

 
10.  Uporaba mobilnega telefona in elektronskih naprav je dovoljena le po pouku. 

Med poukom in drugimi dejavnostmi je uporaba telefona PREPOVEDANA. Če 
učenec krši pravilo, sledi prepoved prinašanja mobilnega telefona v šolo. 

 
11.  Med odmori ni dovoljeno kričati in divjati po hodnikih. Učenci mirno počakajo 

učitelja pred zaklenjeno učilnico, v odklenjeni učilnici pa se pripravijo na 



začetek šolske ure. Nadzor na hodnikih, garderobah, sanitarijah izvajajo 
dežurni učitelji. 

 
12.  Med poukom in odmori je prepovedano zapuščati šolsko stavbo brez 

dovoljenja. Po pouku učenci zapustijo šolske prostore in gredo domov. 
 

13.  V delu šole, kjer se izvaja razredni pouk, se učenci PREDMETNE stopnje ne 
zadržujejo. 

 
14.  Učenci se prehranjujejo v ŠOLSKI JEDILNICI, kjer pojedo tudi sadje. Učenci, 

ki nimajo naročene popoldanske malice oziroma kosila, se ne zadržujejo v 
prostorih jedilnice. Nadzor v jedilnici izvajajo dežurni učitelji. 

 
15.  STATUS učenca se lahko v primeru zlorabe (neprimerno vedenje, 

neupoštevanje dogovora o preverjanju in ocenjevanju ...) odvzame. Moralni 
dolg učenca s statusom je zastopanje šole na tekmovanjih in prireditvah. 

 
16.  Na poti v šolo in domov učenci upoštevajo prometno varnost in se dostojno 

vedejo. 
 

17.  Na AVTOBUSNEM POSTAJALIŠČU in AVTOBUSU se učenci vedejo 
primerno. Vozniku obvezno pokažejo VOZNO KARTO (vozovnico) in 
upoštevajo njegova navodila; v nasprotnem primeru sledi odvzem privilegija 
šolskega prevoza. 

 
18.  Do učiteljev, delavcev šole in sošolcev so učenci VLJUDNI in SPOŠTLJIVI. 

Vse, ki obiščejo šolo, vljudno sprejmejo in pozdravijo. Skrbijo za prijetne in 
spoštljive medsebojne odnose. 

 
19.  Knjižnica, telovadnica, jedilnica ter računalniška učilnica imajo svoj hišni red. 

 
20.  Zaradi kršenja pravil šolskega reda se izrečejo ukrepi v skladu s Pravilnikom 

o pravicah in dolžnostih učenca v osnovni šoli. 


