WALDORFSKA ŠOLA MARIBOR
Nad Dravo 8, 2354 Bresternica

V skladu s sedmo alinejo prvega odstavka 3. člena Pravilnika o pravicah in dolžnosti učencev v osnovni šoli (Ur.l.
RS, št. 75/2004) in na podlagi mnenja kolegijPedagoške konference, direktor Waldorfske šole Maribor sprejema
naslednji hišni red Waldorfske šole Maribor.

HIŠNI RED WALDORFSKE ŠOLE MARIBOR
Hišni red določa pravila obnašanja v prostorih in okolici Waldorfske šole Maribor.
1.

člen

Pouk se prične ob 8.00. Otroci morajo biti v šoli najkasneje ob 7.50. Jutranje varstvo poteka med 06.45 do 7.50.
V kolikor pridejo otroci po 7.40, počakajo v miru na hodniku. Učenci se ob prihodu preobujejo v copate. Učenci
in učitelji prihajamo k začetku pouka in vsaki nadaljnji šolski uri pravočasno.
2.

člen

Šolske ure se začnejo in končajo točno po urniku. V odmoru se učenci pripravijo na naslednjo uro, dežurni
učenec pobriše tablo. Vsi učenci poskrbijo za urejenost in čistočo učilnic.
3.

člen

Pravica in dolžnost učencev je, da v skladu z navodili učitelja aktivno sodelujejo pri pouku.
4.

člen

V šoli in njeni okolici veljajo pravila lepega vedenja. V prostorih šole ne kričimo, ne tekamo, se ne lovimo in se
ne prerivamo. Učenci in učitelji prihajajo v šolo primerno oblečeni in urejeni. Učitelje in druge zaposlene so
učenci dolžni pozdravljati. Med seboj se učenci kličejo po imenih in ne uporabljajo žaljivih vzdevkov, izpeljank in
zmerljivk. Prav tako ni dovoljena uporaba sovražnega govora in kletvic. Vsako besedno ali telesno nasilje je
grobo poseganje v integriteto posameznika in zato strogo prepovedano. V šoli ne žvečimo žvečilnega gumija.
5.

člen

V času pouka, vključno z odmori, učenci samovoljno ne zapuščajo šolskega območja (šolske stavbe in dvorišča).
Učenci lahko odidejo na dvorišče in v bližnjo okolico samo ob spremstvu učitelja ali za to zadolžene osebe in pri
tem upoštevajo pravila hišnega reda. Učenec sme zapustiti šolsko območje predčasno samo z vednostjo in
odobritvijo razrednika in predhodnim ustnim ali pisnim dogovorom med starši in razrednikom.
6.

člen

Učenci in učitelji skrbimo za red in čistočo šolskih prostorov in zunanjih površin. Smeti in odpadke odvržemo v
koše za smeti. Odpiranje oken je dovoljeno samo v prisotnosti učitelja. Metanje papirja in drugih stvari skozi
okno je strogo prepovedano.
7.

člen

Po zaključku zadnje šolske ure vsi učenci uredijo in očistijo razred. Tudi ko otroci zapustijo varstvo, pospravijo in
počistijo za seboj.
8.

člen

Kosilo je med 12.00 in 14.30. Dežurni učitelj in učitelj varstva pomagata učencem, da mirno pojedo kosilo in
pospravijo za seboj.
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Šola organizira popoldansko varstvo za prijavljene učence 1., 2., 3., 4. in 5. razreda. Popoldansko varstvo poteka
do 16.00. Starši podajo pisno izjavo, kdaj bo otrok odhajal iz varstva in kdo ga sme odpeljati iz šole.
Učenci odidejo po končanem pouku domov oziroma v varstvo, kot je določeno z urnikom. V prostorih šole se
lahko zadržijo po končanem pouku le v dogovoru z odgovorno osebo. Pri tem spoštujejo pravila tega hišnega
reda in ne motijo ostalih dejavnosti po pouku ter se zadržujejo v dogovorjenem delu šole oziroma šolskega
območja.
9. člen
S šolsko lastnino, inventarjem, učnimi pripomočki in učnim materialom ravnajo učenci in učitelji tako, da
ostanejo nepoškodovani. V primeru namerno ali iz malomarnosti povzročene škode mora povzročitelj le –to
popraviti. V primeru nepopravljive škode plača popravilo ali nabavo novih predmetov. Za nastalo škodo lahko v
nekaterih primerih odgovarja tudi cel razred.
10. člen
Pravila oblačenja in ličenja veljajo za vse učence in za vse šolske prireditve v šoli in zunaj nje. Vodstvo šole lahko
po predhodnem dogovoru dopusti izjeme za specifične prireditve. V nobenem primeru učenci in učitelji ne
nosijo oblačil, ki s svojimi slikovnimi ali besedilnimi slogani ali sporočili propagirajo nasilje, drogo, alkohol ali
vzbujajo nestrpnost do drugega spola, narodnosti, vere ali svetovnega nazora. Ker otrok ne želimo prikrajšati za
otroštvo in skladen razvoj, učenkam in učencem v šoli ni dovoljeno biti naličen.
Oblačila, ki jih nosijo učenci, so udobna in ustrezne velikosti, funkcionalna glede na različne aktivnosti. Pri urah
telesne vzgoje oziroma iger so učenci v oblačilih, ki so primerna za tovrstne aktivnosti.
Dolgi lasje morajo biti med poukom speti.
11. člen
V času pouka, jutranjega in popoldanskega varstva, na ekskurzijah, športnih dnevih in ostalih dejavnostih v
okviru šole, otroci ne uporabljajo mobilnih telefonov, elektronskih igric in podobnih elektronskih pripomočkov.
Kršiteljem bo naprava odvzeta in predana staršem. Otroci nujne telefonske klice opravijo izključno po dogovoru
z učiteljem.
Koles, s katerimi se pripeljejo otroci v šolo, ni dovoljeno puščati na šolskem dvorišču, zanje je urejen prostor
izven dvorišča. Kolesa puščamo na parkirišču na lastno odgovornost.
12. člen
Udeležba na športnih dnevih, ekskurzijah, šolah v naravi, mesečnih praznikih in drugih prireditvah je obvezna za
vse učence in učitelje.
13. člen
Kajenje, uživanje alkoholnih in energijskih pijač je v šolskih prostorih, na šolskem dvorišču in v okolici šole
strogo prepovedano in se lahko kaznuje z izključitvijo učenca. Enako velja za ekskurzije in druge dejavnosti šole.
Prepoved velja za učence, za učitelje in tudi drugo osebje šole in obiskovalce.
14. člen
V priprave in izvedbo prireditev, ki jih organizira šola in so del šolskih obveznosti, se vključujejo tudi starši. Vsak
razred se dogovori o delitvi dela.

15. člen
Dejavnosti, ki se odvijajo v popoldanskem času v prostorih Waldorfske šole Maribor (družabne prireditve, izven
šolske dejavnosti in gostovanja), potekajo v dogovoru z ustreznim organom šole.
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16. člen
Razobešanje plakatov in drugih neuradnih obvestil je možno le z odobritvijo šole. Verodostojnost dovoljenja je
potrjena z žigom šole.
17. člen
V prostorih zbornice se lahko zadržujejo le učitelji in drugo osebje Waldorfske šole.
18. člen
Za denar in druge dragocenosti ter zvezke in knjige, puščene brez nadzora v garderobah in drugih prostorih,
šola ne prevzema odgovornosti.
19. člen
V primeru bolezni otroka so starši dolžni njegovo odsotnost najkasneje do 8.00 sporočiti v tajništvo šole.
Zaželeno je, da se sporočijo predvideni dnevi otrokove odsotnosti, sicer morajo starši to storiti vsak dan sproti.
V kolikor starši odsotnosti ne sporočijo v obliki SMS sporočila na dogovorjeno telefonsko številko (tel.: 030 643
303), osebno v tajništvu ali po elektronski pošti na naslov: waldorf@amis.net, se zaračunata malica in kosilo, če
je otrok nanj naročen. Najkasneje v petih dneh po otrokovi vrnitvi v šolo mora otrok oziroma starši/skrbniki
prinesti pisno opravičilo in ga predati razredniku ali v tajništvu šole.
Po odsotnosti otroka zaradi bolezni ali drugega razloga se morajo učenci sami pri sošolcih in učiteljih
pozanimati, katero snov so zamudili in jo nadoknaditi. Učencem nižjih razredov pri tem pomagajo učitelji in
starši.
20. člen
Večkratno kršenje pravil hišnega reda se lahko kaznuje z naslednjimi ukrepi:
- ustnim opozorilom,
- zahtevo po pisnem opravičilu,
- delovno zadolžitvijo oz. popravilo škode,
- delom po pouku (ostajanje v šoli po pouku),
- suspenzom od pouka v razredu,
- pogojno izključitvijo,
- izključitvijo.
Ukrepi se izrekajo v skladu z določili Pravilnika o vzgojnih opominih v osnovni šoli, ki se nanašajo na kršitve in
ukrepanje.
21. člen
Hišni red začne veljati osmi dan po objavi na oglasni deski Waldorfske šole Maribor.

Maribor, 1. 9. 2015
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