I. Dolžnosti in odgovornosti učencev
Dolžnosti učencev so:
–

–
–
–
–
–
–
–
–

da spoštujejo pravice drugih učencev in delavcev šole ter imajo spoštljiv in strpen
odnos do individualnosti, človeškega dostojanstva, etnične pripadnosti, veroizpovedi,
rase in spola,
da redno in točno obiskujejo pouk in druge vzgojno-izobraževalne dejavnosti,
da odgovorno izpolnjujejo svoje učne in druge šolske obveznosti,
da učencev in delavcev šole ne ovirajo in ne motijo pri delu,
da v šoli in izven šole skrbijo za lastno zdravje in varnost ter ne ogrožajo zdravja in
varnosti ter osebnostne integritete drugih učencev in delavcev šole,
da varujejo in odgovorno ravnajo s premoženjem šole ter lastnino učencev in delavcev
šole ter le-tega namerno ne poškodujejo,
da sodelujejo pri urejanju šole in šolske okolice, za kar se dogovorijo v oddelčni
skupnosti ali skupnosti učencev šole,
da sodelujejo pri dogovorjenih oblikah dežurstva učencev,
da upoštevajo še ostala pravila hišnega reda.

V šol. letu 2017/18 bomo še posebej pozorni na upoštevanje treh glavnih pravil:
1. Skrbno ravnaj z lastnino. Prepovedano je uničevati šolsko lastnino in lastnino drugih ter
kakorkoli brez dovoljenja posegati v lastnino drugih.
Pravilo se nanaša na odnos do svoje in tuje osebne lastnine, kakor tudi na odnos do šolske
lastnine. Svojo lastnino pazimo, je ne izpostavljamo, v šolo ne prinašamo nepotrebnih
(dragocenih) predmetov. V garderobi puščamo vrhnja oblačila in obutev. Brez dovoljenja ne
posegamo v lastnino drugih. S šolsko lastnino ravnamo skrbno in v skladu z navodili. Za
seboj pospravimo. Smeti odvržemo v za to namenjene koše.
2. Do zaposlenih in do vseh učencev se obnašaj spoštljivo. Nasilje je prepovedano*.
V šoli in tudi izven nje se pozdravljamo. Odrasle osebe vikamo in naslavljamo z
dogovorjenimi naslovi. Do učencev smo strpni in prijazni. Kličemo jih po imenih. V primeru,
da smo priča nasilnemu vedenju to sporočimo najbližji odrasli osebi.
3. Redno, točno in pripravljen obiskuj pouk. Prepovedano je motiti pouk.
V šolo prihajamo ob dogovorjenih urah in s potrebnimi pripomočki, pripravljeni na pouk ter z
opravljenimi obveznostmi (domače naloge). Pri pouku sodelujemo v pripravljenih aktivnostih.
4. Uporaba mobitela, tablic in ostalih elektronskih naprav v šolskih prostorih ni dovoljena,
razen v dogovoru z učiteljem. Prepovedani so tudi »fidget spinnerji.«
* Konflikt pomeni nasprotovanje dveh ali več ljudi, pri čemer sta lahko v konfliktu (ali
nestrinjanju ali v prepiru) katerikoli dve osebi. O nasilju pa govorimo, ko moč ni izenačena,
kar pomeni, da je ena oseba šibkejša od druge in se zato ta oseba s težavo brani pred
močnejšim.
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