OŠ MATIJE ČOPA KRANJ

HIŠNI RED OŠ MATIJE ČOPA KRANJ
Hišni red daje možnosti dobrega počutja in medsebojnega sobivanja med učenci,
učitelji, delavci in obiskovalci šole. Želimo, da ga skupaj vsakodnevno upoštevamo.

1. ŠOLSKI PROSTOR
Šolski prostor je območje šole, kjer poteka učno-vzgojni proces in kjer se
zadržujejo učenci. Te površine so prostori šole, šolsko igrišče, šolsko dvorišče pred
glavnim vhodom in dohodi do šole.

2. VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO
Vzgojno-izobraževalno delo poteka v predvidenih učilnicah, drugih prostorih šole, na
zunanjih šolskih površinah ter na prostorih izven šole v obliki pouka, dni dejavnosti,
tekmovanj, prireditev, šole v naravi oz. taborov in drugih oblikah.

3. PRIHODI IN ODHODI IZ ŠOLE
Šola je odklenjena od 6.00 do 17.00.
Obiskovalci prihajajo in odhajajo skozi glavni vhod.
Vhod v telovadnico se odklepa in zaklepa glede na urnik vadbe v telovadnici.
Prihodi in odhodi učencev
o Učenci prihajajo v šolo 10 minut pred začetkom pouka.
o Učenci prihajajo v šolo in odhajajo skozi vrata pri garderobah.
Učence 1. r. v šolo pripeljejo starši. Učenci od 1. do 4. razreda lahko pridejo v
jutranje varstvo od 6.30 do 7.30 skozi vhod v garderobo.
o Prihod skozi glavni vhod ni dovoljen.
o Vozači, ki pridejo v šolo do 7.35, na začetek pouka počakajo pred knjižnico.
Vozači, ki pridejo kasneje, skupaj z ostalimi učenci na začetek pouka počakajo pred
vhodom v garderobe.
o Od 7.30 do 8.00 je vhod v šolo zaprt. V šolo lahko vstopajo samo učenci s
starši in vozači.
o

Po končanem pouku učenci odidejo domov. Zadrževanje v prostorih šole po pouku
ni dovoljeno.

4. PRAVILA OBNAŠANJA NA ŠOLI
Učenci in obiskovalci šole se v šolskih prostorih obnašajo in ravnajo tako, da
upoštevajo Hišni red ter navodila dežurnih učiteljev, informatorja in drugih delavcev
šole.
Učenci v prostorih šole:
o pravočasno pridejo k pouku,
o so obuti v copate,
o čevlje, plašče, jakne … odložijo v garderobe,
o po hodnikih ne divjajo,
o odpadke mečejo v koše,

o se med odmori ne zadržujejo na

straniščih, v času pouka ne zapuščajo
šole.

5. KOSILO
Učenci, ki so naročeni na kosilo, gredo po končanem pouku v jedilnico (v
copatih, brez plaščev …).
Torbe odložijo na police v jedilnici, si umijejo roke in se postavijo v vrsto ter
v miru počakajo na kosilo.
Učenci 2. in 3. triletja kosijo v prvem delu jedilnice, učenci v podaljšanem
bivanju pa v drugem delu jedilnice.
Med kosilom se kulturno obnašamo!
Ostanke hrane stresejo v pripravljene posode, ostalo posodo in pribor pa
sortirajo na določeno mesto.
Ko učenci pojedo, takoj zapustijo jedilnico.
Učenci, ki niso naročeni na kosilo, v času kosila nimajo vstopa v jedilnico.

6. NADZOR V ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH

PROSTORIH

V

ČASU

POUKA

IN

DRUGIH

Učitelji, dežurni učitelji in drugi delavci šole skrbijo za nadzor v šolskih prostorih v
času pouka, malice ali ob drugih dejavnostih.
Pri glavnem vhodu šole je urejen nadzor. Prihode, odhode v šolo in zadrževanje na
šolskem dvorišču spremljajo dežurni učenec, dežurni učitelji in informator.

7. DEŽURSTVO UČITELJEV
Dežurstvo učiteljev je urejeno po razporedu, ki ga objavi vodstvo šole v letnem
delovnem načrtu in na javnem mestu v šoli.
Dežurstvo vključuje jutranje dežurstvo od 6.00 do 8.00, dežurstvo med odmori in
glavnim odmorom od 11.00 do 11.15, dežurstvo med kosilom od 12.30 do 13.35.

8. DEŽURSTVO UČENCEV
Pri glavnem vhodu dežurajo učenci 6.,7., 8. in 9. razredov.
Dežurstvo traja za učence 6. in 7. razredov od 8.15 do 13.55., za učence 8. in
9. razredov od 7.30 do 13.10.
Dežurni učenec ob 8.00 zaklene garderobe na predmetni stopnji.
V času pouka večkrat odide po šoli in preveri, če je vse v redu. Dolžni so
opozoriti na dogajanje, ki ni v skladu s Hišnim redom oz. če se na šoli dogaja
kaj neobičajnega. Kar opazi, sporoči dežurnemu učitelju, v tajništvo šole,
pomočnici ravnateljice ali v zbornico šole.
Prijazno sprejme obiskovalce šole in jih vljudno vpraša, kaj želijo. Če
potrebujejo pomoč, jim pomaga poiskati razred oz. pisarno.
Od 12.30 do 13.30 pomaga dežurnemu učitelju.

9. INFORMIRANJE
Učence in starše obveščamo ustno, pisno, preko centralnega ozvočenja in domače
spletne strani.
Starši in učenci so v pisni obliki seznanjeni z določili Hišnega reda. Ta je na javnem
mestu dostopen vsem učencem, delavcem šole in obiskovalcem šole (oglasna deska v
pritličju, spletna stran) in objavljen v šolski publikaciji.

10.

POSLOVNI IN URADNI ČAS
Šola posluje od ponedeljka do petka od 6.00 do 17.00 ure, razen če ni z letnim
delovnim načrtom drugače določeno.
Uradne ure administrativnih delavcev šole so od 7.00 do 15.00 ure.
Dosegljivost učiteljev je določena z letnim delovnim načrtom šole in je zapisana v
publikaciji.

11.

UPORABA ŠOLSKEGA IGRIŠČA
V dnevih pouka je šolsko igrišče od 7.00 do 16.00 ure namenjeno za dejavnosti šole
in je zaklenjeno.
Popoldan od 16.00 do 20. 30 in v pouka prostih dnevih od 9.00 do 20.30 je šolsko
igrišče odprto za športne dejavnosti krajanov.
Pri uporabi šolskega igrišča je potrebno upoštevati Pravila o uporabi igrišča, ki so
objavljena na vhodu na igrišče in spletni strani šole.

