
 

 

 

1. Ob začetku pouka na razredni stopnji oz. ob začetku vsake ure na predmetni stopnji se učenci in učitelji 

pozdravijo, in sicer vsi vstanejo, se umirijo in si zaželijo dober dan, nato se pouk nemoteno začne. Tudi ob koncu 

pouka oz. šolske ure se pozdravimo. 

 

2. Prednost pri menjavi prostora imajo tisti, ki izstopajo iz prostora. Prihajajoči počakajo (vstop v šolo, 

učilnico, zbornico …). 

 

3. Na stopniščih in hodnikih velja desno pravilo: hodimo po desni strani v smeri hoje. Upoštevamo nalepljene 

oznake.                          

 

4. V šoli hodimo počasi. Edini prostor, v katerem tečemo, je telovadnica.  

 

5. Učenci so v šolskih prostorih obuti v šolske copate. 

 

6. Med poukom ne klepetamo in govorcu ne segamo v besedo. Vsi imamo pravico do nemotenega izvajanja in 

sodelovanja pri pouku. 

 

7. Naslavljanje: 

Učenci se poimenujejo z osebnimi imeni, ne pa s priimki, z raznimi izpeljankami ali celo zmerljivkami; enako velja za 

učitelje v odnosu do učencev in sodelavcev. 

Zaposlene naslavljamo  z učitelj/-ica ali gospod/gospa. 

Učenci delavce šole vikajo.  

 

8. Uporabljamo besede hvala, prosim, oprosti, dober dan ... 

 

9. Svoje delo opravljamo odgovorno in natančno. K pouku prihajamo pripravljeni (učenci: šolske potrebščine, 

domače naloge). Držimo se urnika in točno prihajamo k uram. Če učenec zamudi, dobi neopravičeno uro. Če učitelja 

ali drugega strokovnega delavca več kot deset minut ni v razred, učenci o tem obvestijo vodstvo šole. 

 

10. Uporaba elektronskih naprav med poukom, odmori in v času izvajanja šolskih aktivnosti zunaj šole ni 

dovoljena.  
 

11. Malico, kosilo in drugo hrano uživamo kulturno. Zaželimo si dober tek. Hrano jemo sede, lahko se tiho 

pogovarjamo. Za seboj obvezno pospravimo. 

 

12. Starši, ki pridejo po otroka, nanj počakajo v avli oz. na hodniku. 

 

13. Učenci in zaposleni prihajajo v šolo čisti, urejeni, primerno obuti in oblečeni. 

 

14. Za nasilje ni opravičila. Vsako besedno ali telesno nasilje je groba kršitev pravic vsakega posameznika. 

Če pride do spora, naj ga udeleženci skušajo rešiti sami. Če je reševanje neuspešno, učenci poiščejo pomoč 

pri učitelju, razredniku, svetovalni službi oz. vodstvu šole, da skupaj najdejo ustrezno rešitev. O dogodku in 

posledicah morajo biti seznanjeni tudi starši, ki se aktivno vključijo v reševanje nastale situacije.    

 

15. V šolo ne prinašamo vrednih predmetov. 

 

16. Pazimo na svojo in šolsko lastnino ter tudi na lastnino drugih (drug drugemu ne skrivamo, ne odtujujemo 

in ne uničujemo lastnine). Skrito ali odtujeno lastnino vrnemo, poškodovano ali uničeno lastnino pa po 

dogovoru popravimo, nadomestimo z drugo ali poravnamo stroške. 

 

17. Kajenje, uživanje alkohola in drugih škodljivih snovi (droge, energijski napitki …) je prepovedano. Učitelj 

obvesti šolsko svetovalno službo, ta pa starše. Če se starši ne odzovejo, se obvesti center za socialno delo oz. 

policijo. 

 

18. V šolo ne prinašamo nevarnih igrač ali predmetov.  


