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V skladu s Šolskimi pravili izdajam 
 
 

 
PRAVILNIK O HIŠNEM REDU V UČILNICAH 

 
 

1. člen 

(dolžnosti rediteljev) 

Ob vstopu v razred reditelja pregledata učilnico in ugotovita morebitne poškodbe 

inventarja ali druge pomanjkljivosti. Te sporočita učitelju, po končani šolski uri pa v 

pisni obliki še v tajništvo šole. Reditelja se menjavata vsak teden. Njune dolžnosti so 

predvsem: 

• v razred prihajata prva in odhajata zadnja, 

• skrbita za red in čistočo v učilnici ter pripravita vse potrebno za nemoteno delo 
pri pouku, 

• 10 minut po zvonjenju javita odsotnost učitelja v tajništvo šole 

• obveščata učitelja o odsotnosti dijakov za vsako uro posebej, 

• čistita tablo (tudi ob prihodu v učilnico), 

• skrbita za kredo, 

• med odmorom prezračita učilnico, 

• po končanem pouku v učilnici ugasneta luči, 

• opravljata druge naloge po naročilu učitelja, ki je v razredu. 
 

Za malomarnost in napake pri vzdrževanju reda in čistoče sta disciplinsko odgovorna. 
 

2. člen 

(čistoča v učilnici) 

Za red in čistočo v učilnici skrbijo vsi dijaki, še posebej pa sta zanju odgovorna reditelja. 

Smeti se odlagajo v koše za odpadke. Po končani šolski uri so dijaki dolžni za seboj 

pospraviti učilnico ter urediti mize in stole. Zadnja ura pouka v učilnici je razberljiva iz 

razporeda pouka v učilnici, ki mora biti izobešen na vidnem mestu. 

 
 
 

3. člen 
 

(poškodbe inventarja in kršitve hišnega reda) 
 

Dijaki odgovarjajo za opremo v učilnicah in je ne smejo prenašati iz prostora v prostor. 

Pisanje in risanje po klopeh in zidovih ni dovoljeno. Dijaki se ne smejo dotikati 
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informacijsko-komunikacijske opreme, namenjene učiteljem. Škodo, ki jo povzroči 

namerno, iz malomarnosti ali nepazljivosti, mora dijak poravnati. Za škodo, katere 

storilca ni mogoče ugotoviti oziroma je bila povzročena kolektivno, nosi odgovornost 

oddelek oziroma skupina dijakov, ki je sodelovala pri nastanku škode. Dijaki naj ne 

nosijo v šolo večjih denarnih vsot in predmetov večje vrednosti, ker šola ne odgovarja 

zanje. Prepovedano je sedenje na okenskih policah. Med poukom je strogo 

prepovedana uporaba mobilnih telefonov (mobilni telefoni morajo biti izklopljeni). 

 

Povsod na šoli je prepovedano kajenje elektronskih cigaret, za ostale kršitev pa veljajo 
določila Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah. 
 

Neizpolnjevanje določil hišnega reda se kaznuje z izrekom vzgojnega ukrepa. Poškodbe 

inventarja in učil ugotavljajo reditelji, učitelji in dežurni učitelji. 
 

4. člen 

(veljavnost) 

Ta pravilnik sprejme ravnatelj po predhodni obravnavi na konferenci učiteljskega 

zbora. Veljati začne 16. 10. 2022. 
 
 
 

Ravnatelj 
 

mag. Aljoša Brlogar 


