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ŠOLSKI PRAVILNIKI
Šolski red podrobneje določa pravila življenja in dela v šolskem prostoru. Pri izvajanju
dejavnosti v šolskem prostoru so hišni red dolžni spoštovati učenci, starši, učno in neučno
osebje.

OTROŠKI VRTEC
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*
*
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Starši in otroci naj spoštujejo pravilnik vrtcev.
Naj spoštujejo urnik prihoda in odhoda iz vrtca.
Za odsotnost ali predhoden odhod iz vrtca je potrebno sporočilo staršev.
Starši morajo otroka izročiti vzgojiteljici ali neučnemu osebju.
Starši morajo predhodno sporočiti, če pride po otroka druga odrasla oseba.
Pred in po končanih didaktičnih dejavnostih ni dovoljeno zadrževanje v prostorih vrtca
iz neutemeljenih razlogov.
Starši naj ne motijo rednega poteka pouka.
Starši se lahko po predhodni domeni pogovorijo z vzgojiteljicami.
Starši so dolžni prebrati sporočila vzgojiteljic.
Starši so dolžni obvestiti o morebitnih zdravstvenih problemih otrok. Vzgojiteljice
praviloma ne dajejo zdravil otrokom.

B)
*
*
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Otroci naj prihajajo v vrtec primerno in udobno oblečeni.
Otroke navajamo na samostojno preobuvanje in preoblačenje.
Otroci naj ne prinašajo v vrtec dragocenih, nevarnih in neprimernih predmetov.
Otroci so dolžni spoštovati opremo vrtca, igrala in igrače ter paziti, da jih ne
poškodujejo.

*

V vrtcu gojimo lepo vedenje, zato morajo imeti otroci spoštljiv odnos do sovrstnikov in
odraslih.
Ob prihodu v vrtec in odhodu iz vrtca otroci pozdravijo sošolce in šolsko osebje.

C)

*

OSNOVNA ŠOLA
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Starši in otroci naj spoštujejo pravilnik vrtcev in šol.
Naj spoštujejo urnik prihoda in odhoda iz šole.
Po treh neopravičenih zamudah ostane učenec prvo učno uro v varstvu pri šolskem
sodelavcu.
Za odsotnost ali predhoden odhod iz šole je potrebno pisno sporočilo staršev.
Starši morajo predhodno pisno sporočiti, če pride po otroka druga oseba.
Pred poukom in po pouku ni dovoljeno zadrževanje v šolskih prostorih iz neutemeljenih
razlogov.
Starši naj ne motijo rednega poteka pouka.
Starši se lahko po predhodni domeni pogovorijo z učitelji ali vzgojiteljicami.
Starši so dolžni prebrati in podpisati sporočila učiteljev.
Starši so dolžni obvestiti o morebitnih zdravstvenih problemih otrok. Učitelji
praviloma ne dajejo zdravil otrokom, razen v primerih, ki jih predvideva zakonodaja.

B)
*
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Pred začetkom pouka otroci oblečejo predpasnik in obujejo copate ter se pripravijo na
pouk.
Učenci morajo vsak dan prinašati v šolo urejene šolske potrebščine in domače naloge.
V šolo ne spadajo dragoceni, nevarni in neprimerni predmeti.
Otroci so dolžni spoštovati in čuvati šolsko opremo in učila ter paziti, da jih ne
poškodujejo.

Starši otrok, ki bodo povzročili materialno škodo, bodo morali poravnati stroške za popravila.
Če se krivec ne javi, poravnajo škodo vsi učenci razreda ali šole.

C)
*
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V šoli gojimo lepo vedenje, zato morajo imeti otroci spoštljiv odnos do sovrstnikov in
odraslih.
Ob prihodu in odhodu otroci pozdravijo sošolce in šolsko osebje.
Med poukom otrok lahko zapusti razred le z dovoljenjem učitelja.
Ob neprimernem vedenju med poukom, odmorom, pri malici in kosilu, bo učitelj
primerno postopal.
Med poukom naj otroci poslušajo razlage in pripombe sogovornika.
Za besedo naj prosijo z dvigom roke.
Otroci pokažejo spoštovanje do odraslega tudi tako, da ga vikajo: v šoli naj to postane
vsakdanja raba.

