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Hišni red v veljavi

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 2012/2013 v 
smislu OPR 235/07.

Ob prihodu v šolo počakajo učenci na šolskem dvorišču. V učilnico stopijo 5 minut pred pričetkom pouka. Zamudniki 
se prej opravičijo in utemeljijo zamudo pri razrednem profesorju. Po odsotnosti prinesejo učenci opravičilo že na 
dan povratka.  V  primeru,  da opravičila  ne  prinese  v  roku  enega tedna,  ima neopravičene ure.  Odsotnost 
opraviči razrednik.

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

Učenec sme prinašati v šolo le to, kar potrebuje pri pouku. Med poukom in v učilnicah je raba mobilnih telefonov 
vsestransko prepovedana.

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

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.

Med šolsko uro prihajajo  in odhajajo  učenci  iz učilnice le s profesorjevim dovoljenjem. Nihče ne sme zapustiti  
svojega mesta brez profesorjevega dovoljenja. Galebov dnevnik uporabljajo učenci kot osebni dokument, po 
katerem se vodi tudi del komunikacije med šolo in starši ter obratno, zato naj ga dnevno prinašajo v šolo.

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.

Učenci ne smejo na balkone iz varnostnih razlogov. Med didaktičnimi premori se lahko zadržijo na hodniku.

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.

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

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

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

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. 

Kršenje Hišnega reda bo vplivalo na oceno iz vedenja. Kršitelji Hišnega reda bodo kaznovani. V primeru dveh 
vpisov v razredni dnevnik na polletje zaradi disciplinskih prekrškov se učenec ne bo udeležil enodnevnih izletov 
in ekskurzij, v primeru večjega števila vpisov se učenec ne bo udeležil večdnevne poučne ekskurzije. V obeh 
primerih bo moral  učenec obiskovati  redni  pouk. Za hujše prekrške je predvidena izključitev v smislu OPR 
249/98 in OPR 235/07. 


