OŠ Blanca, Blanca 13, 8283 BLANCA, Tel.: (07) 81 62 830, Fax: (07) 81 62 831

Na podlagi 31a. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. Uradni list RS, št. 81/06,
102/07, 107/10, 87/11, 40/2012-ZUJF, 63/2013) Osnovna šola Blanca določa naslednji

HIŠNI RED
I.
Območje šole in površine, ki sodijo v šolski prostor
Šolski prostor sestavljajo:
– stavba šole,
– telovadnica,
– garaža,
– plinska postaja,
– šolsko igrišče,
– igrišče vrtca,
– tekaška steza,
– področje (poti in zelenice) okrog šole,
– parkirišča pred šolo, vrtcem in avtobusno postajališče,
– šolski čebelnjak.
II.
Poslovni čas in uradne ure
Poslovni čas je čas poslovanja oz. dela šole z drugimi šolami, zavodi, državnimi organi,
organi lokalnih skupnosti in drugimi organi. Izvaja se vsak dan od ponedeljka do petka med
7. in 10. uro ter med 10.30 in 14. uro.
Uradne ure so čas poslovanja šole s strankami (starši in drugimi fizičnimi osebami). Izvajajo
se v ponedeljek, sredo in petek med 7. in 10. uro ter med 10.30 in 14. uro.

III.
Uporaba šolskega prostora in organizacijo nadzora
–
–

–
–
–

Učenci 1. do 9. razreda vstopajo skozi glavni vhod. Stranski vhod je namenjen izključno
vrtcu. Stranski vhod je zaklenjen med 8. in 14. uro.
V šolo prihajajo učenci vsaj 10 do 15 minut pred pričetkom 1. šolske ure. Ob prihodu v
šolo si pred avlo očistijo čevlje, v garderobah se obvezno preobujejo v šolske copate (ne
sobne copate oz. natikače), ki jih nosijo samo v šoli, zložijo čevlje in oblačila v
garderobne omarice, nato odidejo v varstvo ali k pouku.
Učenci vozači od 2. do 9. razreda, ki zaradi prevoza pridejo v šolo prej, se zberejo v
večnamenskem prostoru (jedilnici) šole. Ob 7.25 zapustijo večnamenski prostor in
odidejo pred učilnico, kjer imajo pouk.
Po končani šolski obveznosti odidejo učenci v garderobo, se preobujejo, pospravijo
copate in odidejo domov.
Učenci vozači od 1. do 5. razreda so po pouku vključeni v oddelke podaljšanega bivanja,
kjer delajo po programu dela oddelka podaljšanega bivanja.
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–

–
–
–
–
–

–
–
–

–

Učenci vozači od 6. do 9. razreda so do odhoda šolskega avtobusa in kombija vključeni v
organizirano varstvo vozačev od konca pouka po urniku in ostalih obveznosti (dodatni
pouk, dopolnilni pouk, interesne dejavnosti …). Pod organiziranim vodstvom učitelja v
varstvu vozačev se zadržujejo v za to določeni učilnici; za vse druge dejavnosti v okviru
varstva vozačev pa se sprotno dogovarjajo z učiteljem, odgovornim za varstvo vozačev.
Učenci malico in kosilo pojejo v jedilnici. Odnašanje hrane in pijače iz jedilnice ni
dovoljeno. Izjema so tisti, ki malicajo v dveh učilnicah.
Učenci, ki niso naročeni na kosilo, se v času kosila ne zadržujejo v jedilnici.
Glavni odmor je namenjen za čas šolske malice in sicer med od 9.55 in 10.15 uro.
K malici prihajajo učenci organizirano v vrsti po posameznih razredih, pod vodstvom
učitelja, ki je poučeval pred malico. Pri malici se ravnajo po navodilih dežurnega učitelja.
Reditelji posameznih razredov in dežurni učenec v tem času pospravijo jedilnico.
Čas kosila je za učence od 1.5. razreda od 12.30 do 13.00 ure, za učence od 6.9.
razreda pa od 13.25 do 13.40 ure. Učenci razredne stopnje prihajajo h kosilu v spremstvu
učitelja podaljšanega bivanja; učenci predmetne stopnje pa posamezno po končanem
pouku.
V specializiranih učilnicah (tehnična vzgoja, računalništvo …) ter knjižnici upoštevajo
navodila za uporabo teh prostorov.
V telovadnico učenci vstopajo samo pod nadzorom učitelja. V telovadnici se upoštevajo
navodila za uporabo telovadnice
Šolsko igrišče lahko učenci uporabljajo samo pod nadzorom učitelja v času rednega
pouka. Prav tako v času po končanem pouku ali izjemoma pred poukom uporabljajo
šolsko igrišče samo z dovoljenjem in prisotnostjo dežurnega učitelja ali učiteljev v
oddelkih podaljšanega bivanja.
Po 15. uri je vstop v šolo za učence prepovedan, izjemoma je dovoljen le za učence, ki
izvajajo načrtovane dejavnosti pod vodstvom učitelja
IV.
Ukrepi za zagotavljanje varnosti, vzdrževanje reda in čistoče

SPLOŠNO:
– Dežurstvo strokovnih delavcev in učencev je urejeno po razporedu, ki ga po dogovoru z
delavci objavi vodstvo šole na javnem mestu v šoli. Dežurstvo vključuje jutranje
dežurstvo, dežurstvo v odmorih, dežurstvo varstva vozačev, dežurstvo med kosilom in pri
odhodih avtobusov.
– Učenci spoštujejo pravice drugih učencev in vseh delavcev šole. Imajo spoštljiv in strpen
odnos do individualnosti, človeškega dostojanstva, etične pripadnosti, veroizpovedi, rase
in spola.
– Pazijo na red in čistočo šolskih prostorov in okolice.
– Iz šole učenci ne smejo oditi med poukom in odmori brez dovoljenja razrednika ali
dežurnega učitelja.
– V šolo prinašajo le šolske potrebščine in ne drugih predmetov, ki s šolskim delom niso
povezani. Med poukom ne uporabljajo mobilnega telefona ter drugih avdio – video
naprav ali z njihovo uporabo kakorkoli drugače ne ovirajo šolskega dela.
– Fotoaparata ali fotoaparata na mobilnem telefonu ne uporabljajo za fotografiranje
sošolcev, učiteljev in drugega osebja šole brez njihovega soglasja (Pravilnik o zbiranju in
varstvu osebnih podatkov).
– V šoli obvezno uporabljajo šolske copate, pri športni vzgoji pa telovadne copate;
spoštujejo navodila in usmeritve dežurnih učiteljev, razrednikov in vodstva šole ter
upoštevajo določila o umirjenem gibanju in zadrževanju v šolskih prostorih.
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–

V šolskih prostorih in v njeni okolici je prepovedano kajenje ter uživanje alkohola in drog;
prepovedana je tudi uporaba pirotehničnih sredstev. Prav tako je prepovedano prinašanje
teh snovi k dejavnostim, ki jih šola organizira zunaj svojih prostorov.

ŠOLSKI PROSTORI:
– Šolska vrata se za učence vozače odprejo ob 6.00.
– Učenci vstopajo v šolo skozi glavni vhod.
– Stranski vhod je odklenjen od 5.30 do 8.00 in od 14.00 do 16.00.
– Glavni vhod je odklenjen od 6.00 do 15. ure. Pred vhodom sedi dežurni učenec od 7.30
do 14.25 oz. do zadnjega prevoza dežurnega učenca domov in beleži prihode in odhode
zunanjih obiskovalcev. Pri dežurstvu sodelujejo učenci 6., 7., 8. in 9. razreda, ki
izpolnjujejo pogoje, navedene v mapi dežurstev. Na prostoru, ki je temu namenjen, se
sme zadrževati le dežurni učenec.
– Ob zvonjenju morajo biti učenci pred ustrezno učilnico. Zadrževanje na stopniščih in v
sanitarijah ni dovoljeno.
– Vodni bar je namenjen samo pitju vode.
– V skrbi za svojo varnost in varnost drugih se je prepovedano v učilnicah nagibati skozi
okna; okna lahko odpirajo učenci le na nagib. Skozi okno je prepovedano metati stvari.
TELOVADNICA
– V telovadnico je dovoljeno vstopati samo v spremstvu učitelja.
– Pred izvajanjem dejavnosti se je potrebno v garderobi preobleči v športno opremo in
preobuti v športne copate.
– V telovadnici brez dovoljenja učitelja ni dovoljeno plezati po lestvinah, drogu, zviralih in
žrdi.
– Prav tako ni brez dovoljenja učitelja iz predprostora z orodjem dovoljeno jemati in
prinašati v telovadnico orodja in žoge.
– Enako pravilo velja za udeležence dejavnosti, ki se v telovadnici izvajajo v popoldanskem
času.
– Učitelji razredne stopnje vrata pred vstopom v telovadnico pred pričetkom ure odklenejo
in jih po končani uri zaklenejo.
– Učitelja športne vzgoje na predmetni stopnjiučenci pričakajo pred vhodom v telovadnico.
ZUNANJI PROSTORI
– V okolici šole (in po šolskem igrišču) ni dovoljena vožnja z motornim kolesom oziroma s
kakršnimi koli prevoznimi sredstvi brez dovoljenja in nadzora učitelja.
– Na avtobusnem postajališču in na šolskem avtobusu se je potrebno kulturno obnašati. Na
avtobus oz. kombi se vstopa mirno, brez prerivanja. Med vožnjo se ne moti voznika, ne
povzroča škode in ne ogroža varnosti sebe in drugih.
– Do 14.20 oz. dokler niso zaključene vse šolske aktivnosti so brez dovoljenja in nadzora
učitelja prepovedane vse aktivnosti na šolskem igrišču.
– Aktivnosti na igrišču je potrebno izvajati v športni opremi (športni copati in športna
obleka).

