HIŠNI RED

September, 2022

1 OBMOČJE ŠOLE IN POVRŠINE, KI SODIJO V ŠOLSKI
PROSTOR
V šolsko območje Osnovne šole Sostro, Cesta II. grupe odredov 47, Dobrunje, na katerem
veljajo pravila hišnega reda, sodijo:
• objekt Osnovne šole Sostro v celoti (objekt A –- roza stavba, objekt B – zelena stavba
in objekt C – rumena stavba, šolski telovadnici v objektu A),
•

zunanje površine šole, in sicer: športno igrišče, otroško igrišče, zelenice in parkirišča.

Od 6.00 do 17.00 so uporabniki šolskih prostorov učenci ter zaposleni v OŠ Sostro.
Od 13.00 dalje so souporabniki tudi zunanji izvajalci interesnih dejavnosti.
Od 16.00 do 22.00 so uporabniki šolskih telovadnic tudi društva in organizacije na podlagi
pogodbe z OŠ Sostro.
Učilnice so namenjene pouku in drugim dejavnostim, prav tako šolski telovadnici in tehnični
delavnici. Športne površine na zunanjih igriščih so do 17.00 namenjene pouku in dejavnostim
v okviru podaljšanega bivanja.

2 POSLOVNI ČAS IN URADNE URE
Poslovni čas šole je v času pouka, vsak delovni dan, od ponedeljka do petka od 6.00 do 17.00.
Uradne ure so v času pouka:
•

Tajništvo oz. računovodstvo: vsak delovni dan, od ponedeljka do petka od 8.00 do
12.00, sreda od 8.00 do 15.00,

• Vodstvo šole, svetovalna služba, vodja šolske prehrane: sreda od 10.00 do 15.00.
V času šolskih počitnic bodo uradne ure objavljene na spletni strani šole in na vratih šole.

3 SPLOŠNA PRAVILA
3.1 Pouk
•
•
•

Začetek pouka je ob 8.00. Pouk se prične in konča točno.
Učenci, ki prihajajo v šolo peš, pridejo v šolo največ 15 minut pred pričetkom pouka.
Učenci, ki se vozijo v šolo z avtobusom, izstopajo in vstopajo na avtobus na šolskem
parkirišču, učenci, ki se vozijo s kombijem, pa pred vhodom v šolo.

•

Kolesa shranjujemo v kolesarnici. Kolesarnica je med 8.00 in 12.15 zaklenjena. Ključ
ima dežurna čistilka.

•
•

Z rolerji ali čevlji s koleščki vstop v šolsko stavbo ni dovoljen.
Hodimo po desni strani stopnišč (kot označujejo puščice).
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•

Učenci od 1. do 5. razreda, ki prihajajo v šolo pred 7.45, so vključeni v jutranje varstvo,
učenci od 6. do 9. razreda pa do 7.50 počakajo v avli šole.

•

Jutranje varstvo poteka od 6.00 do 6.45 v učilnicah stavbe C (rumena stavba), od 6.45
dalje pa tudi v učilnicah stavbe A (roza stavba) .

•

V garderobah se učenci preobujejo v copate. Obvezna je uporaba copat z nedrsečim
podplatom. Vsak učenec uporablja le svojo garderobno omarico, omaric drugih učencev
ne sme odpirati.

•
•

Učenci do prihoda učitelja počakajo pred učilnico, kjer imajo pouk.
Na pouk športne vzgoje učenci od 6. do 9. razreda počakajo v garderobi, kjer se
preoblečejo in počakajo na učitelja.

•

Učenci športno opremo nosijo s seboj. Če za pouk športne vzgoje potrebujejo obutev za
na igrišče, jim učitelj ŠPO odklene garderobo.

•

Vstop v telovadnico je učencem dovoljen izključno v šolskih copatih z nedrsečim
podplatom.

•

V primeru, da učitelja ni k pouku, reditelj (najkasneje 10 minut po zvonjenju) javi
odsotnost učitelja vodstvu šole ali v tajništvu.

•
•

Učenci se brez vednosti učitelja ne smejo zadrževati v učilnici ali v kabinetih.
Po končanem pouku starši učence počakajo v avli ali pred šolo. Učence, ki so vključeni
v podaljšano bivanje, prevzamejo starši ali pooblaščena oseba.

•

Učenci, ki po zaključku pouka čakajo na prevoz z avtobusom oziroma kombijem ali
čakajo na izbirne predmete, so vključeni v varstvo in se ravnajo po navodilih dežurnega
učitelja.

3.2 Dejavnosti po pouku
•

Na popoldanske dejavnosti učenci mirno počakajo mentorja dejavnosti v avli ali pred
šolo. Ko se dejavnost zaključi, mentor pospremi učence iz šole oziroma nazaj v skupino
podaljšanega bivanja.

•

Pri interesnih dejavnostih, ki potekajo v telovadnici, lahko učenci uporabljajo copate z
nedrsečim podplatom ali športne copate, namenjene zgolj uporabi v telovadnici.

4 PREHRANA UČENCEV
•
•
•

Zajtrk je ob 7.30 v jedilnici. Učenci pojedo pod nadzorom kuharice.
Malica je po 2. šolski uri.
Kosilo poteka od 11.40 do 14.00. Kosilo delijo kuharice po razporedu. Učenci, ki so
vključeni v podaljšano bivanje, pridejo na kosilo v spremstvu učitelja. Učenci
predmetne stopnje, ki končajo pouk po 5. šolski uri, gredo na kosilo ob 12.30.

•

V času kosila učenci šolske torbe pospravijo v garderobno omarico ali na dogovorjeno
mesto nasproti jedilnice.

•

Popoldanska malica je od 14.00 do 14 30 v jedilnici ali v razredu. Učence spremljajo
njihove učiteljice.
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5 UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI
Šola pri organizaciji pouka in ostalih dejavnosti v šoli in izven šole skrbi za varnost učencev z
upoštevanjem veljavnih normativov, oblikami dežurstva in varstva za učence.
Pri objektu B zadrževanje do dokončanja gradnje ni dovoljeno.

5.1 Oblike varstva učencev
•

Učenci od 1. do 5. razreda se pred pričetkom pouka vključijo v varstvo učencev, če v
šolo pridejo pred 7.45. Učenci jutranje varstvo lahko obiskujejo redno ali občasno.

•

Po končanem pouku je za učence, ki čakajo na prevoz ali izbirne predmete, organizirano
varstvo. Učenci se ravnajo po navodilih dežurnega učitelja.

5.2 Varstvo osebnih podatkov
•
•

Šola varuje osebne podatke učencev v skladu z veljavno zakonodajo.
Snemanje avdio in video posnetkov ali fotografiranje v prostorih šole je dovoljeno le s
soglasjem vodstva šole in staršev učencev.

5.3 Dežurstvo
Učitelji so po razporedu vključeni v različne oblike nadzora in varstva učencev:
• jutranje varstvo (6.00–7.45)
• dežurstvo pred pričetkom pouka (7.15–7.45)
• dežurstvo po končanem pouku (12.30–13.45).
• varstvo vozačev in učencev, ki čakajo na pouk ali izbirne predmete.

6 VI. VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE
Za vzdrževanje reda in čistoče v šoli in okolici šole skrbimo vsi, tako učenci kot zaposleni.
•

Reditelji skrbijo za red in čistočo v razredu, brišejo tablo, prinesejo in razdelijo malico
ter vrnejo posodo v jedilnico. Na začetku ure učitelju javijo imena odsotnih učencev, ob
koncu ure pa poskrbijo, da učenci zapustijo urejen razred.

•
•
•
•

Odpadke ločujemo in odložimo v ustrezne smetnjake.
Sanitarije pušča vsak za seboj čiste in nepoškodovane.
V jedilnici se ravnamo v skladu s predpisanim redom jedilnice.
V knjižnici upoštevamo knjižnični red. Z izposojenimi knjigami in učbeniki morajo
učenci skrbno ravnati.

1. 9. 2022
ravnateljica
Mojca Pajnič Kirn
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