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1. Učenec se mora lepo obnašati  v šoli  in izven nje ter  mora biti  dostojno oblečen.  Biti  mora 
vljuden do predstojnikov, sošolcev, šolskih sodelavcev in sploh vseh. Paziti mora, da vedno in 
povsod varuje ugled šole, razreda in svoj ugled. Morebitne nesporazume, ki nastajajo v razredu 
med učenci,  rešujejo  učenci  z  razgovorom ob posredovanju profesorja.  Vsakršno drugačno 
postopanje ali obračunavanje bo razredni svet posebej obravnaval in temu primerno ukrepal ob 
upoštevanju Dogovora o soodgovornosti v šolskem letu 2016/2017 v smislu OPR 235/07.

2. Ob  prihodu  v  šolo  počakajo  učenci  na  šolskem  dvorišču.  V  učilnico  stopijo  5  minut  pred 
pričetkom pouka.  Zamudniki  smejo stopiti  v  razred tudi  po začetku pouka.  Zamudnikom se 
zamujene  minute  štejejo  kot  neopravičene  in  večkratne  ponavljajoče  se  zamude  bodo 
negativno vplivale na oceno iz vedenja. Po odsotnosti prinesejo učenci opravičilo že na dan 
povratka. V primeru, da učenec opravičila ne prinese v roku enega tedna, ima neopravičene 
ure. Odsotnost opraviči razrednik ali za to poverjena oseba.

3. Učenci ne smejo med poukom iz svojega razreda brez dovoljenja razrednega profesorja.

4. Učenec sme prinašati v šolo le to, kar potrebuje pri pouku. 

5. Med poukom in v šolskih prostorih  je uporaba mobilnih telefonov in drugih elektronskih 
predvajalnikov  vsestransko  prepovedana.  Prepovedano  je  slikati  in  snemati  sošolce  in 
osebje ter slike oz. posnetke kakor koli objavljati na spletnih straneh ali v katerih koli drugih  
medijih.  Nepooblaščena objava je kaznivo dejanje,  zato ji  sledi  izključitev in prijava sodnim 
oblastem. Da se izognemo takovrstnim neprijetnim situacijam in posledičnim ukrepom, morajo 
učenci odložiti svoj mobilni telefon in druge elektronske predvajalnike v za to namenjeno škatlo 
v  razredni  omari.  Učencem je  vsestransko  prepovadana  uporaba  interaktivne  table brez 
dovoljenja profesorjev med poukom in med odmori.

6. Učno in neučno osebje ne odgovarja za morebitne poškodbe ali izginotje mobilnih telefonov in 
elektronskih predvajalnikov.

7. Če  učenec  brez  profesorjevega  dovoljenja  uporablja  osebni  telefon  ali  druge  elektronske 
naprave med  jutranjimi  učnimi  dejavnostmi  ali  med poučnimi  ekskurzijami,  mu  ga  profesor 
zapleni o tem obvestil starše. Zaplenjeni predmet lahko osebno dvignijo le učenčevi starši.

8. Ob profesorjevem prihodu morajo imeti učenci pripravljeno vse, kar je potrebno za šolsko uro.

9. Ko profesor ali kdo drug od predstojnikov stopi v učilnico ali odhaja iz nje, pozdravljajo učenci s  
tem, da vstanejo. Sedejo šele, ko jim profesor da znamenje, naj sedejo.

10. Med šolsko uro prihajajo in odhajajo učenci iz učilnice le s profesorjevim dovoljenjem. Nihče ne 
sme  zapustiti  svojega  mesta  brez  profesorjevega  dovoljenja.  Dijaška  knjižica je  učenčev 
osebni dokument, po katerem se vodi del komunikacije med šolo in starši ter obratno, zato ga 
morajo imeti vedno pri sebi, ko pridejo v šolo.

11. Učenec je dolžan čuvati opremo in učila ter paziti, da jih ne poškoduje. Vsako škodo, ki nastane 
po učenčevi krivdi, mora isti poravnati. Če krivca ni mogoče najti, poravna škodo ves razred ali 
vsa šola. Kadar je škoda povzročena zlonamerno, se krivci kaznujejo po disciplinskih predpisih.  
V šolskem poslopju je iz higienskih razlogov žvečilni gumij prepovedan.

12. Učenci ne smejo na balkone iz varnostnih razlogov. Med didaktičnimi premori se lahko zadržijo 
na hodniku. Med didaktičnimi premori ne smejo stopiti v razred učenci, ki imajo svoje razrede v 
prostorih osnovne šole.

13. Ob lepem vremenu gredo lahko učenci med daljšim didaktičnim premorom na šolsko dvorišče 
in igrišče, vendar vselej le ob privoljenju in v spremstvu dežurnih profesorjev.

14. Med didaktičnimi premori morajo biti glavna vrata moškega in ženskega stranišča odprta.

15. Razrednik določi tedensko dva reditelja, obenem določi tudi njune obveznosti.

16. Učenec ne sme  zapustiti  šolskega poslopja pred koncem pouka brez pisnega opravičila za 
predčasni odhod, ki ga mora predhodno pokazati predmetnemu profesorju.



17. Ob  koncu  pouka  naj  učenci  pustijo  svojo  učilnico  urejeno.  Iz  nje  odidejo  ob  spremstvu 
profesorja. Avtobus naj počakajo na pločniku pred šolo in ne na stopnišču. 

18. Kršenje Hišnega reda bo vplivalo na oceno iz vedenja. 

19. Za učence,  ki  ne  upoštevajo  navedenih  vedenjskih  predpisov,  se  izvajajo  naslednji  vzgojni 
ukrepi:

- ustni opomin;
- dodatne domače zadolžitve;
- pisni opomin staršem preko Dijaške knjižice
- za hujši prekršek vpis v razredni dnevnik z uradnim obvestilom staršem preko Dijaške knjižice
- povabilo staršem na razgovor preko pisma in e-maila;
- izključitev od rednega pouka za različno dolgo obdobje;
- izključitev z didaktičnih izhodov, če je vedenje neodogovorno, nespoštljivo, nevarno,
  brezbrižno;
- poravnava gmotne škode

20. Vpis v razredni dnevnik je predviden še predvsem, ko učenec:

- ustrahuje, izsiljuje in telesno obračunava s sošolcem, profesorjem ali šolskim osebjem;
- ima nespoštljiv odnos do sošolcev in odraslih;
- je nestrpen (žali, poriva, posmehuje, ipd.) do sošolcev;
- namerno poškoduje šolsko oz. zasebno imetje;
- s svojim obnašanjem ogroža svojo varnost in varnost drugih oseb;
- iztrga stran iz Dijaške knjižice, ponaredi oceno, obvestilo ali podpis staršev.

21. Za  hujše  prekrške  je  predvidena  izključitev  v  smislu  OPR  249/98  in  OPR  235/07.  Glede 
začasne izključitve učenca iz šole in z didaktičnih izhodov se izreče pristojni razredni svet, za 
res hude prekrške z izključitvijo preko 15 dni pa zavodski svet. Pri dodelitvi kazni se upoštevata 
namernost in ponavljajoči značaj prekrška.
V roku 15 dni po prejetju obvestila o odrejeni kazni, se starši kazovanega učenca lahko pritožijo 
jamstvenemu šolskemu organu, ki ga sestavljajo ravnatelj, en profesor, dva starša.
V primeru izključitve od pouka bo moral učenec vsekakor prihajati v šolo, ki bo poskrbela za 
prilagojene dejavnosti.

22. Hišni red velja tudi za vse izhode.
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