PRAVILA ŠOLSKEGA REDA OŠ FOKOVCI
Pravila šolskega reda OŠ Fokovci so nastala na podlagi 60. e člena Zakona o osnovni šoli in na
podlagi Vzgojnega načrta OŠ Fokovci in opredeljujejo naslednje:
1. DOLŽNOSTI IN ODGOVORNOSTI UČENCEV
2. NAČINE ZAGOTAVLJANJA VARNOSTI
3. PRAVILA OBNAŠANJA IN RAVNANJA
4. VZGOJNI UKREPI ZA POSAMEZNE KRŠITVE PRAVIL
5. ORGANIZIRANOST UČENCEV
6. OPRAVIČEVANJE ODSOTNOSTI
7. SODELOVANJE PRI ZAGOTAVLJANJU ZDRAVSTVENEGA VARSTVA UČENCEV

1. DOLŽNOSTI IN ODGOVORNOSTI UČENCEV
Učenci:
- redno in točno obiskujejo pouk ter druge organizirane dejavnosti na šoli in izven nje,
- sprejemajo odgovornost za izvajanje zadanih nalog in za lastno učenje,
- sooblikujejo in upoštevajo razredna pravila, ki so izobešena v matični učilnici.
- spoštujejo pravice drugih učencev in delavcev šole,
- učencev in delavcev šole ne ovirajo in ne motijo pri delu,
- v šoli in izven šole skrbijo za lastno zdravje in varnost in ne ogrožajo zdravja in varnosti
drugih učencev in delavcev šole,
- spoštujejo pravila hišnega reda,
- varujejo in odgovorno ravnajo s premoženjem šole, lastnino učencev in delavcev šole ter
le – teh namerno ne poškodujejo,
- sodelujejo pri skupnih dejavnostih šole,
- sodelujejo pri urejanju šole in šolske okolice, dajejo ideje in predloge.
2. NAČINI ZAGOTAVLJANJA VARNOSTI
Na šolskem prostoru se za učence in delavce zagotavlja varnost.
Šolski prostor zajema šolsko stavbo, telovadnico, zunanja športna igrišča, otroško igrišče,
zelenice in pripadajoče potke.
Med poukom in izvajanjem dejavnosti za varnost učencev poskrbijo učitelji in ostali delavci
šole. Učenci z upoštevanjem dogovorjenih pravil sami pripomorejo k večji varnosti.
Na ekskurzijah in drugih dejavnostih izven šole se za varnost poskrbi z:
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- upoštevanjem cestno – prometnih predpisov,
- pravil, ki veljajo za posamezne organizacije in institucije,
- s posebnimi pravili in dogovori s strokovnimi delavci.

3. PRAVILA OBNAŠANJA IN RAVNANJA
3. 1 SPLOŠNO
-

Do učencev, delavcev šole, zunanjih sodelavcev in obiskovalcev se učenci obnašajo
spoštljivo ter jim pomagajo, če je to potrebno.
Upoštevajo navodila učitelja in drugih delavcev šole.
Po prihodu v šolo se v garderobi preobujejo v šolske copate in se do pričetka pouka
udeležijo dejavnosti, ki so organizirane.
Skrbijo za svoje stvari, za red in čistočo v garderobnih omaricah ter za ključe od omaric.
Odpadke mečejo v ustrezne koše za smeti.
Mobitel in druge naprave se lahko uporabljajo le za namene pouka in izvajanje ciljno
usmerjenih dejavnosti ob upoštevanju navodil in nadzoru strokovnih delavcev.
Cigaret, alkoholnih pijač in drugih opojnih substanc ne prinašajo v šolo.
Pirotehničnih sredstev ne prinašajo v šolo in jih ne uporabljajo.
Vsak ima pravico do lastnine, zato se ta pravica spoštuje.
Vsak ima pravico do zasebnosti, zato se mora tudi ta pravica spoštovati.
Skrbijo za varčevanje z energijo tako, da ugašajo luči, da v zimskem času zračijo prostore
čim bolj ekonomično, da izklapljajo računalnike in druge naprave po zaključku pouka.
V vseh prostorih skrbijo za red in čistočo.

3. 2 PRAVILA VEDENJA MED ODMORI IN V ČASU PROSTIH UR
-

Učenci 2. in 3. triletja ne uporabljajo sanitarij, ki so namenjene učencem 1. triletja.
Med odmori počakajo na pouk pred ustrezno učilnico.

3. 3 PRAVILA VEDENJA PRI POUKU
Učenci:
- k pouku pridejo pripravljeni, med poukom upoštevajo učiteljeva navodila za delo,
aktivno sledijo in sodelujejo pri pouku;
- poslušajo, ne klepetajo ali kako drugače motijo pouka;
- pri praktičnem pouku in terenskem delu upoštevajo navodila učiteljev.
- do sošolcev se obnašajo spoštljivo, jih upoštevajo in jim pomagajo, če je to potrebno;
- s šolskim inventarjem ravnajo skrbno;
- reditelj skrbi za snažnost in zračenje razreda, pripravi in pospravi učne pripomočke ter
skrbi za živali in rastline.
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3. 4 PRAVILA VEDENJA V JEDILNICI
-

Pred obrokom si umijejo roke.
V času malice in kosila se zadržujejo v jedilnici do konca odmoraV jedilnici se gibljejo
počasi in pazijo na svojo varnost in varnost drugih.
Upoštevajo bonton prehranjevanja.
Iz jedilnice ne odnašajo hrane in pijače, razen pijače v plastenkah.

3. 5 PRAVILA VEDENJA V TELOVADNICI IN SLAČILNICI
-

K športni vzgoji pridejo z ustrezno športno opremo: športna oblačila in čisti športni copati.
V garderobi se preoblečejo in si zložijo, oz. obesijo svoja oblačila.
V telovadnico vstopajo z dovoljenjem učitelja.
Športne rekvizite uporabljajo le z učiteljevim dovoljenjem.
S športnimi rekviziti ravnajo skrbno in jih za seboj tudi pospravijo.

3. 6 PRAVILA VEDENJA V ŠOLSKI KNJIŽNICI
-

Upoštevajo pravila knjižničnega reda.
V knjižnici se lahko, ob prisotnosti učitelja, učijo, delajo seminarske naloge, berejo, si
izposojajo knjižnično gradivo, delajo domačo nalogo.

3. 7 PRAVILA VEDENJA V RAČUNALNIŠKI UČILNICI
-

Upoštevajo pravila, ki veljajo v računalniški učilnici.
Računalnik se v času pouka uporablja izključno za šolsko delo.
Na pouk v računalniški učilnici čakajo na hodniku.
Po zaključku dela računalnike izklopijo.

4. VZGOJNI UKREPI ZA POSAMEZNE KRŠITVE PRAVIL
Za posamezne kršitve pravil se izvajajo vzgojni postopki in ukrepi, določeni z Vzgojnim
načrtom. Pri izvajanju vzgojnih ukrepov in postopkov se držimo načela postopnosti,
upoštevajoč težo kršitve. Zapise vzgojnih postopkov in ukrepov hrani učitelj, oziroma
razrednik.

5. ORGANIZIRANOST UČENCEV
Učenci so organizirani v:
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-

Oddelčne/razredne skupnosti - pri urah oddelčne skupnosti učenci skupaj z razrednikom
obravnavajo vprašanja, povezana z delom in življenjem šole, vzgojno problematiko in
doseganje ciljev osnovne šole;

-

Šolsko skupnost učencev – predstavniki oddelčnih skupnosti (praviloma 2 iz vsake
oddelčne/razredne skupnosti) so organizirani v šolsko skupnost učencev. Na srečanjih
šolske skupnosti učenci pod vodstvom mentorja se obravnavajo problematike, ki so
vezane na delo in življenje šole. Učenci se učijo strpnosti, poslušanja, komunikacije,
spoštovanja.
Naloge šolske skupnosti so:

-

aktivno sodelovanje pri vseh oblikah šolskega in izvenšolskega dela,
sprotno reševanje pobud, dilem in vprašanj učencev,
spremljanje pravic in dolžnosti učencev ter upoštevanje in uresničevanje hišnega reda šole,
sodelovanje pri organizaciji šolskih prireditev,
načrtovanje in organiziranje skupnih akcij (zbiralnih, dobrodelnih, okoljevarstvenih).

-

Šolski parlament - predstavniki oddelčnih skupnosti (praviloma 2 iz vsake
oddelčne/razredne skupnosti) so organizirani v šolski parlament učencev. Učenci na
šolskem parlamentu obravnavajo predpisane teme, prenašajo aktivnosti v oddelčne
skupnosti in sodelujejo na regijskih parlamentih.

6. OPRAVIČEVANJE ODSOTNOSTI
Obiskovanje pouka in sodelovanje pri pouku je pravica in dolžnost vsakega učenca.
Vsaka odsotnost učenca od pouka se zato mora opravičiti.
Če učenec izostane od pouka morajo starši sporočiti vzrok odsotnosti in izostanek opravičiti v
roku 5 dni od prvega dne izostanka. Opravičilo mora biti pisno in ga napišejo starši ter
podpišejo. Če tega starši ne naredijo, jih razrednik obvesti o izostanku in jih pozove k
pojasnilu.
Učenec lahko strnjeno izostane od pouka do pet dni ne da bi starši sporočili vzrok, vendar ob
predhodni najavi staršev razredniku, ki to zabeleži in opraviči. Če je načrtovan izostanek
daljši od pet dni, morajo starši izostanek najaviti ravnateljici.
Če učenec izostane od pouka zaradi aktivnosti na šolskih in obšolskih dejavnostih, ga opraviči
učitelj, ki izvaja dejavnost tako, da sporoči razredniku vzrok izostanka.
Vsako neopravičeno izostajanje od pouka se zabeleži kot neopravičeno in velja za kršitev
pravil.

7. SODELOVANJE PRI ZAGOTAVLJANJU ZDRAVSTVENEGA VARSTVA UČENCEV
Zdravo in varno učno okolje je eden od dejavnikov in ciljev osnovno šolskega izobraževanja.
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Pri izvajanju obveznih zdravniških pregledov za učence 1., 3., 6., in 8. razreda in cepljenj po
programu zdravstvenega varstva otrok šola sodeluje z Miro Misleta Ternar, dr. med.
V Zdravstvenem domu Murska Sobota se izvajajo sistematski zobozdravstveni pregledi enkrat
v šolskem letu pri zobozdravnici Teodori Popovi, dr. dent. med.
Velika skrb na šoli se posveča ščetkanju zob in osebni higieni. Tako učenci razredne stopnje
pod vodstvom medicinske sestre tekmujejo v skrbi za čiste zobe.
V jedilnici je nameščen pitnik za filtriranje pitne vode. Pitje vode je zelo pomembno za zdrav
telesni razvoj in za dobro psihofizično počutje.
V sklopu pouka in drugih dejavnosti se izvajajo preventivne aktivnosti za zdrav in skladen
psihofizični razvoj učencev.

O Pravilih šolskega reda je razpravljal učiteljski zbor, dne 31. 1. 2019 in podal pozitivno
mnenje.
Svet staršev je Pravila šolskega reda obravnaval na svoji redni seji dne 14. 2. 2019 in podal
pozitivno mnenje.
Svet šole na svoji redni seji dne ______________________, sprejel Pravila šolskega reda.
Številka: ________________________

Ravnateljica: Suzana Deutsch
___________________________
Vodja Tima za Vzgojni načrt: Bernarda Sukič Škrilec
___________________________
Predsednica Sveta Staršev: Natalija Luteršmit
_____________________________
Predsednica Sveta zavoda: Monika Dobrijevič
_______________________________
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