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V skladu z 31.a tlenom ZoOS (Uradni list RS 81/06 - uradno preiiSieno besedilo) in po predhodno opravljeni
obravnavi na Svetu zavoda 05 Preserje an uaiteljskem zboru je ravnatelj iole sprejel

HISNI RED

Osnovna sola PRESERJE doloia s Hi5nim redom vpraianja, pomembna za nemoteno iivljen.ie in delo v 5oli, in
stcer

sploine doloabe
obmoije iole in povriine, ki sodiio v solski prostor
poslovnitas in uradne ure
uporaba Solskega prostora in organizacija nadzora
ukrepi za zagotavlianje varnosti
vzdrievanje reda in iistoae
Solska prehrana
ravnanje ob po5kodbah 5olskega inventaria in skrb za opremo
ostala doloiila hi5nega reda
skrb za iisto in urejeno okolje
prehodne in kontne doloibe

SPLOSNE DOLOEBE

Uienci in delavci 5ole ter zunanji obiskovalci so dolZni prispevati k:
. uresniaevanju ciljev in programov Sole
. varnosti udeleiencevvzgojno-izobraievalnega procesa
. urejenosti, iistoii, disciplini in prijetnemu poiutju na Soli
r prepreievanju 5kode

Doloaila HiSnega reda veljajo in jih morajo spostovati vsi zaposleni, utenci in drugi udeleZenci vzgoje
in izobraievanja.

Dolotila Hi5nega reda, ki se nana5ajo na vedenje ufencev, upo5tevan.ie navodil ufiteljev,
drugih strokovnih delavcev in spremljevalcev veljaio tudi pri:

o programih in dejavnostih, kijih 5ola organizirano izvaja na drugih lokacijah, npr. aportni, kulturni,
tehniSki, naravoslovni dnevi, ekskurzije, Sola v naravi, iivljenje v naravi ipd.

o na prireditvah in predstavah, ki se jih uaenci udeleiujejo v organizaciji Sole
. na poti od in do iolskega avtobusnega postajalisia

Odgovornost Sole v 5olskem prostoru
velja za ias, ko poteka uano-vzgojni proces in druge organizirane de.iavnosti zavoda. Zunanji izvajalci interesnih
dejavnosti prevzemajo odgovornost za materialno Skodo in varnost udeleiencev v iasu izvajan.ia dejavnosti.

Uporaba HiSnega reda velja za celoten Solski prostor, povriine in zgradbe
Vsaka podruinitna iola ima HiSni red, ki vkljufuje poleg skupnih dolotil 5e dolotila, specifiina za podru:nico

ae so v zgradbi, kijo uporablja 5ola, tudi drugi uporabniki, sprejmejo Hilni red vsi uporabniki soglasno.
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obmoaje iolskega prostora zajema vse povrsine, ki jih.ie ustanovitelj dal 5oli v upravljanje ali pa samo v

uporabo, ter jih 50la vzdriuje.

Obmoije Solskega prostora
MATIeNA SOLA: zgradba, dvori!ie in parkirilie poleg zgradbe, intervencijska pot, travnate povriine do roba
jeie, atletska steza, ograjeno igrilie
PoDRUZNIeNA 50LA IEZERo: zgradba, Solsko dvoriSte, obe ograjeni igri5Ei

PODRUZNIeNA SOLA RAKITNA: zgradba, park pred zgradbo, obe dovozni poti na ograjeno igri5ie,
parkiri5ti za in pred iolsko stavbo (delimo siju z zaposlenimi in uporabniki enote Vrtci Brezovica)

Funkcionalno zemljiSte Sole

je obmofje, namenjeno uiencem za uporabo v iasu pouka, med odmorom in drugimi organiziranimi oblikami
vzgojno-izobraievalnega dela.

Pod pripadajote funkcionalno zemljisae se iteje:
. solsko dvorilae
. 5portno asfaltirano igriiie
. ograjene Povrsine. ekonomsko dvoriite
. povrSine ob zgradbah, kijih sola uporabl.ja za vzgojno-izobraievalno delo in varen prihod violo

POSIOVN| eAS ln UneOrue Unr

Poslovni das Sole

5ola posluje pet dni v tednu od 6.30 (skupine jutranjega varstva) do 17.00 (skupine podalj5anega bivanja).

Popoldanske dejavnosti v organizaciji najemnikov potekajo od 17.30 do 23.00.

Ravnatelj lahko v izjemnih okoli5iinah (primer viSje sile, prireditve, dnevi dejavnosti, ekskurzije ...) odredi, da

5ola zatasno posluje tudi v soboto, nedeljo, na driavni praznik ali na drug z zakonom doloten dela prost dan.

Uradne ure
Uradne ure so namenjene poslovanju z uporabniki storitev.

Sola ima uradne ure vsak dan v dopoldanskem tasu od 7.30 do 8.15 in v popoldanskem aasu od 12.30 do
14.30, ob petkih do 14.00.

V tasu 5olskih poaitnic lahko veljajo drugafni urniki uradnih ur.
Prijava in odjava Solske prehrane je moina do 8. 20 za tekofi dan po telefonu v tajnistvu 5ole, po e-asistentu ali
elektronski posti na naslov: odjava-prehrana-ospreserje@guest.arnes.si.
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Glede na naravo dela in vrsto nalog imajo pedagoski delavci doloten ias za sodelovanje s starsi, in sicer:
. skupne in individualne pogovorne ure,
. roditeljske sestanke in
. druge oblike dela s starsi, kar je dolofeno z letnim delovnim natrtom 5ole.

Sola obvesaa starSe in uience s pisnimi in ustnimi obvestili. Sodelovanje s starsije pomembno:
o za utenca, ki tako vidi da se starli zanimajo za njegovo delo
o za starse, da lahko spremljajo otrokov razvoj in napredek
. za uaitelja, da lahko sodeluje tako s starsi kot otrokom, kar je pomembno za tekoao analizo

dela in resevanje morebitnih tezav ali problemov

Telefonsko obve!f anje:
. v primerih, ko je potrebno sprotno reagiranie na posamezno dogajanje v zvezi z uaencem v aasu, ki ga

preZivi v 50li, uiitelj telefonsko obvesti starie
. najava starsev na pogovorne ure, individualen razgovor

Objava uradnih ur
Uradne ure morajo biti objavljene na spletni strani in vratih Sole

V aasu pouka prostih dni se poslovni ias in uradne ure doloiijo glede na organizaci.io dela in organizacijo letnih
dopustov.

UPORABA SOtSKEGA PROSTORA IN ORGANIZACIJA NADZORA

Solski prostor se uporablja za izvajanjei
. vzgojno-izobrazevalnihdejavnosti uiencev5ole
. drugih oblik vzgojno-izobraievalnih dejavnosti v organizaciji zunanjih izvajalcev na podlagi sklenjene

pogodbe
. dejavnosti, kijih s sklepom doloai ustanovitelj
. oddajanjem prostorov v najem (trina de.iavnost) na podlagi sklenjene pogodbe v soglasju z

ustanoviteljem

Delovanje politidnih strank
v iolskem prostoru ni dovoljeno.
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Dostop v solske prostore

Prihajanje udencev in izvajalcev programov v 5olo

V Solo prihajajo uienci po urejenih poteh.

Ob vstopu v 5olo si utenci oiistijo obutev. V garderobi se preobujejo v copate, ki morajo biti z nedrseto podlago

in jih uporabljajo tudi pri Sportni vzgoji. Obutev, vrhnja oblaiila in deinike obvezno pustijo v garderobi. Deinike
odloiijo v posodo za deinike.

Ob prihodu ueenci pozdravijo so5olce, uaitelje in druge delavce.

Utenci PS imajo v uporabi garderobne omarice s kljuEem. Namenjene so odlaganju osebnih predmetov: copat,
deinikov in obleke. Predmetov, ki ne sodi.io v 5olo, uaenci ne smejo odlagati v garderobne omarice. Omarice ne

smejo biti polepljene, pobarvane ali kakorkoli namerno poikodovane. Ob koncu 5olskega leta uaenci omarice
izTaznijo, med letom pa skrbijo za red in aistoio omaric. V primeru, da uaenec izgubi ali poikoduje kljui, v

tajniStvu naroii novega. Stro5ki se poravnajo po poloinici. Kljui je last 5ole.

Reditelji/deiurni udenci od 1. do 4. razreda pred zaaetkom pouka uredijo garderobo

za uaence L. razreda je organizirano jutranje varstvo v njihovi uiilnici, za udence od 2. do 5- razreda pa v
utilnici, ki je za to dolofena. za utence od 6. do 9. razreda je organizirano varstvo vozafev v.iedilnici.

Vstop v solske prostore (tudi v garderobo)je z rolerji, skiroji ali kotalkami prepovedan.

Odhajanje udencev iz Sole
Po zadnji uri pouka oz. drugih dejavnostih utenci zapusti.io 50lske prostore in odidejo domov. Zadrievanje
v 5olskih prostorih ali v garderobah po konEanem pouku ali drugih vzgojno-izobraievalnih dejavnostih ni

dovoljeno.

Zadrievanje v 5oli po konianem pouku je dovoljeno samo utencem, vkljuienim v organizirano varstvo, uEencem

vozaiem, obiskovalcem popoldanskih interesnih dejavnosti ali drugih v ioli dogovorjenih dejavnosti.

Po konfanem pouku 5ola za uienca ne odgovarja, tetudi se zadriuje na 5olskih povriinah

Odhodi udencev med poukom
Uienec lahko izjemoma zapusti Solo v iasu pouka, ae za odhod pisno ali ustno zaprosijo starsi

V primeru, da ima utenec v Soli zdravstvene teZave (vroiina, slabost, bruhanje ipd.) ali se poSkoduje, razrednik,
uiitelj ali drugi strokovni delavec ki uienca nadzira, o stanju uienca obvesti 5olsko svetovalno sluibo in

tajniitvo.

Ufitelj, razrednik, svetovalna delavka alitajnica obvesti star5e, s katerimi se dogovori o iasu in naiinu odhoda
uienca domov.
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Na poti v Solo an iz nje uienci upoitevajo pravila prometne varnosti in Prometno varnostni nairt iole. Ufence 1.

razreda v 5olo in iz nje obvezno spremljajo starii oz. druga oseba, ki so jo za to pooblastili starli in o tem pisno

obvestili50lo.

Prvoiolce star5i ob prihodu v 5olo pospremijo do uailnice.



Uaenci L. razreda tudi v izjemnih primerih ne smejo oditi iz Sole sami, ampak obvezno v spremstvu star5ev ali s
strani star!ev poobla5iene osebe.

Vstop v Solo v popoldanskem dasu - interesne dejavnosti
V popoldanskem aasu odklepa vrata stranskega vhoda mentor interesne dejavnosti, h katerije uienec
nam enjen.

Mentor interesne dejavnosti pospremi celo skupino utencev tudi po kontani vadbi do izhoda in poskrbi, da
uaenci zapustijo Solsko stavbo. Enako velja za najemnike !olskih prostorov.

Uaenci se preobujejo v Solske copate. Enako vel,a tudi za uaence drugih osnovnih 5ol, ki prihajajo v Solo k
dopolnilnim dejavnostim.

Gibanie stariev, obiskovalcev in naiemnikov prostorov po Solski zgradbi
Gibanje sta15ev, obiskovalcev in najemnikov prostorov po !olskih zgradbah je omejeno. V uiilnice lahko
vstopajo starii in obiskovalci samo z dovoljenjem vodstva 5ole.

Najemniki uporabljajo s pogodbo doloiene prostore samo v dogovorjenem tasu in so dolini upostevati HiSni red

Pouk
Med vzgojno-izobraievalnim delom morata biti v razredu red in disciplina, ki obsegata

. prisotnost na svojem mestu

. pripravo pripomotkov za pouk
r posluianje razlage utitelja
. sodelovanje pri pouku
. dvigovanje rok pred govorjenjem
. pospravljanje za seboj po konfanem delu
. redno pisanje domaiih nalog

Ob zaaetku pouka ufenci disciplinirano poiakajo ufitelja na svojem prostoru v uailnici (razredna stopnja) oz.
pred uailnico (predmetna stopnja).
te uiitelja 5e 5 minut po zvoinem signalu oz. po najavljenem zaietku vzgojno-izobraievalnega dela ni k pouku,
je reditelj/deiurni uaenec oddelka dolZan o tem obvestiti tajnistvo, pomoinika ravnatelja oz. ravnatelja.

Uaitelj na zaietku ure izpolni in uredi dokumentacijo dela oddelka, med drugim preveri prisotnost uiencev pri
pouku.

Med poukom uienci praviloma ne odhaja.jo iz uiilnice. V tem iasu so uaenci dol:ni upoatevati dogovore o
disciplini. Odsotnost utenca od posamezne uine ure dovoli uaitelj, ki izvaja vzgojno-izobraievalni proces, le-ta
pa o tem obvesti razrednika (predmetna stopnja).
Uienec, ki zamudi, potrka na vrata uiilnice, pristopi k utitelju in se opraviii zaradi zamude in svojo zamudo
pojasni. Zamujanje k pouku dokumentira ufitelj.

Uienci se izogibajo dejavnostim, ki povzroaajo hrup, ialijo uaitelja ali soSolce in z niiimer ne motijo pouka
Utenci ob koncu uine ure zapustijo uiilnico iele, ko jim to dovoli uiitelj.

V primerih, ko strokovni delavec med vzgojno-izobraievalnim procesom oceni, da vedenje utenca onemogoia
izvajanje vzgojno-izobraievalnega dela, obvesti starse, ki morajo priti po svojega otroka v iim kraj5em tasu.
O nadaljevanju postopka pa se starsi in strokovni delavec naknadno dogovorijo.
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Podaliiano bivan.ie (v nadal.ievanju PBI

. PB je organizirana, tako glede Stevila uaencev kot iasovno, oblika vzgojno izobraievalnega dela.

. Uienci so razdeljeni v oddelke.

. PB poteka po dolotenem urniku, ki obsega tudi ias, namen.ien domatim nalogam (samosto.ino

utenje). V kolikor uienec v tem iasu iz kakr5nihkoli razlogov (nepripravljenost, vkljutenost v
interesne dejavnosti, predaasni odhodi, posebne potrebe) domaie naloge ne opravi, je to njegova
domaia dolinost, odgovornost stariev pa, da to nadzirajo.

. Utenci pravoaasno prinaaajo obvestila starsev o kakrinih kolispremembah, predvsem ob
spremembi pri odhajanju iz podalj5anega bivanja.

. Na avtobus odidejo L0 minut pr€d odhodom avtobusa.

. Na avtobusni postaji poaakajo mirno in upo5tevajo prometne predpise.

. Uaenci se v iasu PB gibljejo v uailnici, ki je temu namenjena, ali samo na povriinah, ki so

namenjene podaljSanemu bivanju.
. Uienci upo5tevajo navodila uaiteljev o gibanju na igrisiu. Plezanje in unifevanje igral nidovoljeno.
. starsi naj obiskujejo govorilne ure tudi pri uaiteljih podaljsanega bivanja, saj le-ti spoznavajo

njihovega otroka v drugaanih situacijah kot razrednik.
. Ob odhodu iz PB starii utenca poaakajo pred vrati uailnice, da ne motijo vzgojno-izobraieva Inega

dela v oddelku

Telovadnica

. Prinasanje 5portne opreme je za vse uience obvezno. V primeru, da uaenec nima iportne opreme, ne

telovadi. ee opremo trikrat pozabi, uiitelj obvesti sta15e.
. Uaenci poaakajo ueitelja sportne vzgoje v avli. U aenci vstopajo v telovadnico v spremstvu

uaitelja.
. Uienci se v garderobi preoblefejo in pospravijo svoja oblatila.
. V telovadnici pazijo na varnost.
. V telovadnici j€ prepovedano plezanje po orodjih in brcanje iog.
. Vrednih predmetov naj uienci ne prinasajo v telovadnico. 5ola zanje ne odgovarja.
. Vreae za Sportno opremo naj slu:ijo svojemu namenu in ne igri (vrtenje, udarjanjesoSolcev...).
. Veljavnost opraviiil presoja uteii ufitelj. Opraviiilo velja, fe ga napiSejo starii.

KnjiZnica

5olska knjiinica je sodobno multimedijsko informacijsko sredisie, namenjeno izposo.il gradiva in posredovanju
informacij. Da bi knjiZnica uspeino zadovoljevala informacijske, kulturno-izobraievalne in razvedrilne potrebe
svo.iih uporabnikov in alanov, morajo biti pravila medsebojnega sodelovan.ja iim bol.ijasno postavljena.

Dostopnost in pogoji uporobe knjiinice

Knji:nica je Solska knjiinica in je namenjena ufencem in delavcem 5ole.



Etiko poslovonjo

. Knji:niiarjev odnos do uporabnikov knjiinitnih storitev temel.ii na enakopravnosti ter spostovanju tako na

strokovni kot na iloveiki ravni. Enako ravnanje knjiinitar pritakuje od uporabnika.
. Knjiinica varuje uporabnikovo zasebnost glede osebnih podatkov, iskanih gradiv in informacij.
. Knjiiniino gradivo je javno dobro, zato so alani kn.iiinice dolini z njim skrbno ravnati.
. V vseh prostorih kn.ii:nice, ki so namenjeni javnosti, ni dovoljeno preglasno govorjenje, uporaba mobilnih

telefonov, malicanje, vodenje Zivali v knjiinico, razen te niso v funkciji pomofi. Prepovedano.je vsako
motenje uporabnikov knjiznice in neprimerno vedenje. Prav tako ni dovoljeno neprimerno in agresivno
vedenje do drugih obiskovalcev, zaposlenih in knjiiniine opreme. V primeru, da ilan moti delo knjiZnice in
njene uporabnike, ga lahko knji2niiar/ka odstrani iz knjiZnice.

Pruvice in dolinosti uporobniko in ilono do knjiinice in knjiinitnego grodivo

Uporabnik knjiZnice je fiziana oseba, ki uporablja gradivo, storitve, prostore in opremo knjiZnice. alani knjiinice so

uienci in delavci naie 5ole.

Clonorino in ilonske izkoznice
Knjiinica ne zaratunava zamudnine. alani se s alanstvom zavezujejo, da bodo gradivo redno vraaali in s tem
omogoEili dostop do njega tudi ostalim uporabnikom. Knjiinifar ima pravico, da zamudnika opomni, naj gradivo
vrne. ee uienec gradiva ne vrne kljub veikratnemu opominu, razrednik o tem obvesti ueenieve star5e oz.

skrbnike. Knjiinica ima pravico, da uiencu ne izposodi novega gradiva, dokler starega ne vrne.

elanstvo
elani se s ilanstvom v knjiZnici zavezujejo, da bodo vestno skrbeli za kn.iizniino gradivo, opremo in prostore. V
primeru poSkodbe gradiva ali inventarja pristojni ugotovijo odgovornost za nastalo ikodo, ki jo mora povzroiitelj
povrniti. Vrednost izgubljenega ali poikodovanega gradiva ali inventarja se zaraiuna po veljavnem ceniku. ee
5kodo povzroti zaposlena oseba, jo povrne sama, ie jo povzroii ulenec, mora iola o tem obvestiti njegove starie
oz. skrbnike.

(lanske izkaznice
elan kn.iiinice pre.ime ilansko izkaznico ob vpisu brezplaino. elanske izkaznice za utence od 1. do 4. razreda
hranijo razredniki v za v ta namen pripravljenih lkatlah tako, da so izguba ali poSkodbe izkaznice za uaence teh
starosti omejena na minimum. lzkaznica ni prenosljiva in.io uporabl.ia le imetnik, ki za njeno zlorabo, uniaenje ali

izgubo tudi osebno odgovarja.

Ob vpisu pridobi alan izkaznico, ob uniienju ali izgubi mora novo izkaznico kupiti sam, ker Sola ne zaraiunava
stroskov, nastalih ob unifenju ali izgubi ilanske izkaznice. Kupl.ieno ilansko izkaznico prinese ufenec v knjiinico,
kjer mu jo knjiiniiar/ka izpolni.

Novo izkaznico dobijo uaenci brezplatno v knjiinici tudi takrat, ko je stara izkaznica izpolnjena ali ko pride.io s

podruinitnih v centralno 50lo.

lzposojo

lzposojanje knji:nidnega gradiva na dom, uporaba iitalnice ter raiunalni5kega kotiaka je omogoiena le
alanom kn.iiinice ob predlo:itvi tlanske izkaznice.

Clan knjiinice izposojenega knjiinianega gradiva ne sme posojati drugim.
Kniiiniaar sme omejiti itevilo enot izposojenega gradiva, ae gre za iskano gradivo (domaie branje) ali v
drugih utemeljenih okoli5iinah.
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P od q lj i e v d nj e izpos oj e v d I n e gd roka

. Rok izposoje knjiZniinega gradiva se lahko podalj5a samo enkrat. Za tas daljie odsotnosti alana se lahko
odobri izjemna izposojevalna doba, a le enkrat letno.

. lzposojevalnega roka ni mogoie podaljiati:
a) Solskim in obveznim branjem (domaie branje, gradivo za referate)
b) gradivu, za katerega je Ze bil poslan opomin, oz. bralcu, ki ie ima zamudo pri vraianju

Opomini in odikodnina

Sanitarije
Toaletni prostori - sanitarije so loieni in namenjeni zgolj in samo opravljanju potrebe
Vsakrino nepotrebno in daljie zadr;evanje v toaletnih prostorih - sanitarijah ni dovoljeno
Toaletne prostore - sanitarije zapustimo tiste in nepoikodovane
Vsako namerno poSkodovanje in uniievanje inventarja bo obravnavano kot hujia kriitev in s

plaailom povrnitve 5kode.
Uaitelji in drugi delavci Sole lahko po lastni presojl z vstopom kontrolirajo toaletne prostore.
odhod na strani5ie med utno uro lahko dovoli uaitelj Ie iz doloaenih opraviiljivih razlogov
(zdravstveni, 1. razred - navajanje na 5olsko uro)

U KREPI ZA ZAGOTAVUANIE VARNOSTI

Za zagotavljanje varnosti 5olskega prostora in oseb Sola izvaja naslednje ukrepe:

. prepoved uporabe nedovoljenih naprav in pripomoikov

. pravila obnalanja v Solskem prostoru

. uporaba zaSaitnih in varnostnih pripomoikov (protizdrsna zaSiita talnih povrSin, zaiiitna obleka,...)
v skladu s Pravilnikom o osebni varovalni opremi.

. upoStevanje navodil iz Poiarnega reda (kontroliranje naprav, instalacii, ukrepiv primeru poiara,
oznake poti evakuacije)

. seznanjanje uaencev in delavcev 5ole z varnostnimi ukrepi v primeru pozara in potmi umika iz

Solskih stavb
. vaje evakuacije uiencev za primer nevarnosti (po Naartu evakuacije)
. zagotavljanje preventivne zdravstvene zaifite (omarice prve pomoai, z zagotovljen sanitetni material v

skadu s pravilnikom, ukrepi v primeru nezgod in epidemij ...)
. obveiianje starSev v primeru slabega poautja
. ob polkodbi ufen ca obvestimo sta rse in na redimo zapisnik o poikodbi
. upoitevanje naarta varne poti v 5olo (Prometno-varnostni nain 5ole)
. drugi ukrepi
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. KnjiZnica ne izposoja na dom: tekote periodike, bibliografii, temeljnih del z vseh podroiii, ki sestavl.iajo
prirotno zbirko.

. Roki za izposojo knjiinitnega gradiva: 15 dni leposlovje in strokovna literatura.

. elane knji:nice - zamudnike se opomni na vrnitev gradiva z ustnimi opomini. Zadnji opomin se poslje

starSem preko e-asistenta ali po klasiini posti.
. V kolikor zamudnik ne poravna svojih obveznosti do knji:nice niti po poslanem opominu stariem, se primer

izroii v obravnavo pravni slu:bi.
. Vrednost izgubljenega ali poikodovanega gradiva doloiajo za to poobla5iene osebe. Motno poskodovano

ali izgubljeno gradivo mora uporabnik nadomestiti z enakim gradivom, te je to moino, ali z gradivom po

dogovoru s knjiinifarko.



Ukrepan.ja, ravnanja in obna5anja v 5olskem prostoru

Podrobneje so opredeljena v razdelkih:
. Dostop v Solske prostore
o Dnevi dejavnosti, kulturne prireditve, programi
o Solska prehrana

Dnevi dejavnosti, kulturne prirediwe, programi

Uienci so dolini v vseh programih in dejavnostih, ki .iih iola izvaja na drugih lokacijah (5portni, kulturni,
tehni5ki dnevi, ekskurzije, tabori ... ) ter na prireditvah in predstavah, ki se jih udeleiujejo v organizaciji iole
ter na prevoznih sredstvih, s katerimi Sola organizirano izvaja prevoze utencev, upo5tevati pravila hi5nega
reda, ki se nana5ajo na vedenje uiencev, upoitevanje navodil uaiteljev in spremljevalcev.

ee uienec ne uposteva navodil, uaitelj telefonsko obvesti starle. V kolikor uaenec ogro:a varnost sebe in
drugih, ga starSi pridejo iskat ne glede na oddaljenost.

Ukrepi in prepovedi uporabe nedovoljenih naprav in pripomodkov
Podrobne.ie so opredeljeni v Pravilih Solskega reda.

Druge omejiwe in zahteve za zagotavlianje varnosti

Utitel.j lahko uiencu zatasno odvzame tudi druge predmete ali snovi, ki ne sodijo v 50lo, 5e posebej, ie
z njimi moti pouk ali z njimi ogroia svojo varnost in varnostdrugih.

Ueitel.i, po svoji presoji, po pouku uiencu vrne predmet ali pa o dogodku obvesti starSe in
vodstvo 50le.
V 5olo ni dovoljeno prinasati in v njej uporabljati nevarnih predmetov in drugih predmetov, ki jih uaenec v
50li ne potrebuje.
Kajenje, uiivan.ie in ponudba alkoholnih pijaa in drog ter drugih psihoaktivnih sredstev je prepovedano
v prostorih in na pripadajotem funkcionalnem zemljiiiu.
V iolo je prepovedano prinasati in uporabljati druge snovi, ki so neprimerne ali Skodljive za

otrokovo zdravje in razvoj (npr. energetske pijaae).

Uiencem svetujemo, da dragocenih predmetov (npr. nakita, dragih ur ...) ali veijih vsot denarja ne nosijo v Solo

Za izgubljene ali drugafe odtujene zgoraj omenjene stvari, Sola ne prevzema odgovornosti.

Zagotavljanje preventivne zdravswene za5iite

Za zagotavljanje varnosti in zdravja se upoitevajo doloiila Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti in
zdravja delavcev na delovnih mestih inPravilnika o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomot na delovnem
mestu (omarice prve pomoai, koliiina in vsebina sanitetne opreme).

Ukrepanre v primeru poikodb ali slabem poiutju uienca

Vsak delavec iole je dolZan takoj ukrepati, ko opazi ali je obve5aen o poskodbi ali slabemu poautju uienca. Uienca
je potrebno namestiti na varno mesto in zagotoviti, da ni sam. Delavecje dolZan o poskodbi ali slabem poautju

uaenca obvestiti tajniitvo iole, svetovalno sluibo ali vodstvo 5ole, ki obvesti starse, da pridejo po otroka.

V primeru teZje poskodbe, zelo slabega poiutja, bolezenskega stanja ali v primeru, da se ne da oceniti resnosti
po5kodbe ali stanja, je potrebno poklicati zdravnika. V primeru, da se zdravnik ne more takoj odzvati na klic, je
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potrebno poklicati reievalno postajo, V obeh primerih je potrebno takoj obvestiti starse

Y zdri.evanje Solskega prostora

5ola mora vzdrievati iolski prostor tako, da je zagotovljena:
. varnost uiencem, kiga uporabljajo
. iistota in urejenost
. namembnost uporabe
. utenci skupaj z uiitelji skrbijo za urejenost solskih povriin (travnik, igriiEa in dvoriSte)
. ob koncu utne ure se pospravijo vsi uporabljeni uEni pripomoiki v omare ali na doloaenomesto

DeZurstva
. pred zaietkom pouka - jutranje varstvo
. med odmori med poukom
. varstvo vozaiev

Deiurstvo izvajajo strokovni delavci, ufenci in drugi zaposleni
. na hodnikih in stopnisaih
. v ufilnicah in jedilnici
. v garderobah in sanitarijah
. na zunanjih povrsinah, namenjenih za rekreacijo

DeZurstvo utiteljev
Da bi vzgojno-izobraievalno delo potekalo nemoteno in da bi se zagotavljala varnost, uiitelji opravlja.io po

razporedu dnevna deZurstva v posam€znih Solskih prostorih.

Deiurni uaitel.ii lahko predlagajo za uaence, ki ne upostevajo njihovih navodil oziroma krsijo dolotila tega
H iSnega reda, vzgojni ukrep.

Naloge deZurnih utiteljev
. skrbijo za red in primerno disciplino med uaenciter za njihovo varnost
. nadzoru.iejo gibanje uaencev po prostoru
. opravl.iajo preglede prostorov, kjer se zadriujejo ufenci ali drugi delavci iole in opozarjajo

na pomanjkljivosti
. nadzorujejo delo deiurnih uaencev ter jim dajejo dodatna navodila in naloge, uience opozarjajo

na vzdr;evanje iistofe v 5olskih prostorih in v okolici 50lskega poslopja

Naloge deZurnega uaitelja v jedilnici
skrbi za miren in urejen prihod ufencev v jedilnico
skrbi, da uaenci ne prinaiajo torb in drugih predmetov v jedilnico
skrbi, da gredo uienci k razdel.jeva lnem u pultu brez prerivanja
skrbi, da uaenci pravilno uporabljajo jedilni pribor in kulturno zauiijejo hrano
skrbi, da utenci po konianem obroku pospravijo prostor, ki so ga uporabili
skrbi, da utenci mirno in urejeno zapustijo jedilnico

Oeiurni utitelj v jedilnici lahko prekine izdajanje hrane ali odstrani posameznika oz. skupino utencev, ki se v
jedilnici ne obnasajo kulturno in v skladu z njegovimi navodili.

72-

V primeru, da je polkodba posledica nasilnega dejanja ali nesrete (padec z vi5ine ipd.) je sola o tem dolina
obvestiti tudi policijo. V primeru vseh po5kodb 1e potrebno sestaviti zapisnik in ga oddati v tajnistvu sole.

VZDRZEVANJE REDA IN CISTOEE



DeZurswo v razredu - rediteljstvo

Solsxa PREHRANA

Utenci praviloma hrano uZivajo v jedilnici. Kadar organizacija vzgojno izobraievalnega procesa to zahteva, je
prehrana lahko organizirana tudi v ufilnicah. Pri tem upostevajo kulturo prehranjevanja.

Solska kuhinja

Vstop v kuhiniske prostore je dovoljen samo kuhinjskemu osebju in vodji lolske prehrane, ki izjemoma lahko
dovoli vstop v kuhinjo tudi ostalim delavcem iole, ki skrbijo za vzdrievanje opreme.

Malica v iedilnici

Pred vsakrsnim stikom s hrano si najprej umijemo roke.
Reditelji/de:urni udenci gredo 5 min prej od ure (predmetna stopnja), na razredni stopnji ob zakljufku
pouka, da pripravijo malice.
Utenci prihaja.io v jedilnico v koloni, v spremstvu utitelja.
Uaenci predmetne stopnje pustijo torbe pred ufilnico, kjer se jim je pouk konaal.
Lofijo iisto (nenaaeto) hrano od ostankov in odpadkov.
Uienci po malici pospravijo svoj prostor, kjer so sedeli (ostanke hrane, prtiiek, stol).
Odpadke metejo v kos. Preostanek obroka lahko uienec pospravi v torbo.
Reditelji/ deiurni uaenci po malici obriiejo mize, poravnajo mize in stole, poberejo smeti potleh.
Po jedilnici uaenci hodijo in ne teiejo.
Deiurni uiitelj nadzoruje obnaianje pri mizah in pospravljanje jedilnice po malici (predmetna stopnja),
na razredni stopnji uaiteljica spremlja pospravljanje miz.
V razred odidejo ufenci z utiteljem (razredna stopnja).

Kosila

Uienci razredne stopnje odhajajo na kosilo v spremstvu uiitelja PB po todno doloaenem razporedu.
Uienci predmetne stopnje, ki pridejo na kosilo, torbe odloZijo na hodniku pred jedilnico.
Pred odhodom na kosilo poskrbijo, da so roke aiste.
V vrsti pred pultom kulturno poiakajo, vzam€jo pladenj, si naloZijo obrok in odidejo na prosto mesto,
kjer zauZijejo obrok in pri tem upoitevajo pravila vedenja za mizo (uporabljajo ves pribor).
Ko zakljuii.io z obrokom, za sabo poaistijo mizo, pladenj odnesejo nazaj, razvrstijo posodo, pribor in
odpadke v za to namenjene posode in zapustijojedilnico. Preostanek obroka lahko utenec pospravi v

torbo.
Uaenci, ki ne kosijo, se v tasu kosila ne zadriujejo v jedilnici.

iedilnik za tekoii teden/mesec je objavljen na oglasni deski in na spletni strani Sole
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Vsaka oddeltna skupnost doloai na razrednih urah po dva reditelja, ki opravljata svo.ie delo en ali dva tedna in
imata sledeie naloge:

. skrbita, da .ie udilnica, kabinet ali prostor, v katerem uienci delajo, vedno iist in pospravljen

. ob prihodu uiitelja vzgojno-izobraieva ln ih programov v razred ga seznanita o odsotnosti uiencev
o po konEani uri poaistita tablo in uredita utilnico
. v odmorih pazita, da ne pride do po5kodb lastnine ali odtujitve lastnine
. javljata razredniku oziroma izvajalcu ufne ure nepravilnosti in polkodbe Solske lastnlne
. opravljata druge naloge, za katere ju pooblasti oddeltna skupnost ali razrednik



RAVNAN.IE OB POSKODBAH SOtSKEGA INVENTARJA IN SKRB ZA OPREMO

Oddeltne skupnosti skrbijo za osnovno urejenost utilnic.
Vsi uaenci Sole odgovarjajo za urejenost, opremo, utila in ostali Solski inventor.
Vsi delavci iole odgovarjajo za urejenost, opremo, utila in ostali 5olski inventor.

OSTALA DOLOdILA HISNEGA REDA

. Razredniki so dolini hi5ni red predstaviti ufencem in star5em na zaietku Solskega leta in po
potrebi vedkrat tudi med Solskim letom.

. Udenci in utitelji morajo biti dosledni pri spo5tovanju in izvrievanju dogovorjenih pravil.

. Na iolije potrebno posvetiti veliko pozornosti lepim, vljudnim in spostljivim medsebojnim odnosom
med uienci, med utenci in zaposlenimi in do vseh obiskovalcev Sole.

. Utenci, uiitelji in drugi delavci 5ole smo dolZni spostovati pravice utencev in delavcev iole. lmeti
moramo spostljiv in strpen odnos do individualnosti, flove5kega dostojanstva, etitne pripadnosti,
veroizpovedi, rase in spola.

. Ne storimo drugemu tistega, iesar sami ne bi ieleli, da drugi storijo nam. Vedno pomislimo, kaj nam

niviei oziroma iesa ne maramo,5ele nato se odloiimo.
. Medsebojne spore re5ujemo s pogovori in ne z nasiljem.
. Prispevamo vsak svoj pomemben del k na5emu skupnemu bivanju na ioli.
. Ufenci zaposlene na iolivikajo.
. Ufenci viSjih razredov so 5e posebej pozorni in skrbni do mlajsih uaencev. Uaenci visjih razredov se ne

smejo zadrzevati na razredni stopnji brez dovol.ienja utitelja.
. Ufenci so dolini sodelovati pri organiziranih in dogovorjenih oblikah vzdrZevanja in urejanja 5ole

in njene okolice.
. Ufenci so dolZni sodelovati v vseh oblikah vzgojno-izobrazevalnega dela, zapisanih v Letnem delovnem

nafrtu. Odsotnost od katerekoli oblike je za vse udeleience moina le iz opravifljivih razlogov in po

vnaprej5njem dogovoru z razrednikom oz. ravnateljem 5ole.
. V iolskih prostorih se ne sme izvrievati prodaja in oglaievanje brez dovoljenja vodstva 5ole.
. V iolo je prepovedano voditi ali nositi Zivali, razen z dovoljen.iem vodstva 5ole, kadar gre za Zivali,

ki bodo sodelovale v vzgojno-izobraievalnem procesu.

SKRB ZA CISTO IN UREJENO OKOLJE
. odpadke meiemo v koie za smeti - lodevanje odpadkov
. pazimo in ne uniaujemo Solske lastnine
. skrbimo za higieno v sanitarijah
. toaletni papir in papirnate brisaie, vodo uporabljamo namensko
. posebno skrb namenjamo aistemu in urejenemu iolskemu okolju

o ko utenci zapusfajo igrilfe ali 5olsko dvorisie, deZurni uiitelj poskrbi, da uienci odvr:ene odpadke
pospravijo
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PREHODNE IN KONENE DOLOEBE

Kr5iwe pravil Hi5nega reda
V primeru, da utenec kr!i Hiini red, bo lola kr!itev obravnavala v skladu z dolotili Pravil iolskega reda OS Preserje.

Spremembe in dopolnitve HiSnega reda
Spremembe in dopolnitve Hisnega r€da se sprejemajo in dopolnju.iejo po postopku, ki velja za sprejem splo5nih
aktov iole.

ObveSianie
Hisni red se objavi na oglasni deski sole in spletni strani sole. Osnovna Sola predstavi izvleake HiSnega reda

uiencem iole na urah oddeltne skupnosti, star5em pa na roditeljskih sestankih.

Veljavnost

Hi5ni red je ravnatelj sprejel dne 30.09.2019

Stevilka: OO7-11201.9/5

Datum:30.09.2019 n
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