
               

 

HIŠNI RED OSNOVNE ŠOLE TRŽIŠČE 
 Hišni red velja za vsa področja, kjer se vzgojno-izobraževalno in drugo delo organizira ali 

vodi pod naslovom Osnovna šola Tržišče. 

 Poslovni čas šole je od 7.00 do 15.00 ure. 

 Šolski prostor lahko uporabljajo otroci, ki imajo status učenca Osnovne šole Tržišče, 
njihovi starši, delavci šole in obiskovalci, ki imajo dovoljenje ravnateljice. 

 Na pripadajočem funkcionalnem zemljišču je potrebno upoštevati vsa opozorila - 
prometne znake, opozorilne table, obvestila in drugo. 

 Nadzor v šolskih prostorih in pri drugih dejavnostih šole opravljajo vsi delavci šole v 
skladu s svojimi pristojnostmi. 

 Kajenje ter prinašanje, posedovanje, ponujanje, prodajanje ali uživanje alkohola, drog ter 
drugih psiho aktivnih sredstev je strogo prepovedano. 

 Mobitelov in njegovih funkcij, fotoaparatov, MP3 ali CD-predvajalnikov glasbe in drugih 
medijev  med vzgojno-izobraževalnim procesom, razen če tega ne zahteva vzgojno-
izobraževalni proces, ne uporabljamo.  

 Prinašanje in uporaba ostrih predmetov ter pirotehničnih sredstev je strogo 
prepovedano. 

 Šolo odklepa in zaklepa hišnik ali  tisti, ki zadnji zapusti šolo, oz. se zaklepa z avtomatskim 
zaklepanjem. 

 V šolo je potrebno prihajati točno, največ 10 minut pred začetkom pouka. 

 Po prihodu v šolo se učenci preobujejo v šolske copate, pri čemur upoštevajo medsebojno 
razdaljo in poskrbijo za urejenost svojega garderobnega prostora. 

 V času malice učenci poskrbijo za svoj prostor in malico pojedo v matični učilnici.  

 V času kosila gredo učenci v jedilnico in skrbijo za kulturno prehranjevanje, dežurni učenci 
pa  pospravijo mize in uredijo prostor. Pri razporeditvi upoštevajo oznake na sedežih. 

 Učenci, zaposleni na šoli in drugi uporabniki so dolžni skrbeti za čisto in urejeno okolje. To 
velja za vse prostore, ki pripadajo šoli in zunanje šolske površine. 

 Učenci v jutranjem varstvu  vozačev do začetka pouka zaradi razmer počakajo v matičnih 
učilnicah. V jutranjem varstvu jih nadzira en dežurni učitelj na PS in en na RS. 

 Učenci v času odmora praviloma  ne zamenjajo učilnic. Odmori so tudi čas za opravljanje 
osebnih potreb (stranišče, pitje vode, ...), pri tem pa učenci upoštevajo navodila NIJZ. 

 Učenci upoštevajo učiteljeva navodila in izpolnjujejo svoje dolžnosti. 
Tržišče, 1. 9. 2020                                                                                                                     
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