HIŠNI RED SREDNJIH ŠOL
1. člen
Ta hišni red določa predvsem:
varovanje šole in nadzor nad vstopom vanjo,
dežurstvo strokovnih delavcev v času organiziranega izobraževalnega dela,
hranjenje garderobe,
način informiranja dijakov.
2. člen
Za varovanje dijakov in premoženja šole so pooblaščeni delavci varnostne službe.
3. člen
Pouk se praviloma prične ob 7.15, izjemoma se lahko začne tudi kasneje. Dijaki počakajo
učitelje pred učilnico. Če učitelja 10 minut po zvonjenju ni, je reditelj dolžan to sporočiti
pomočniku ravnatelja ali v tajništvo.
4. člen
Dežurstvo strokovnih delavcev šole se določi z urnikom v času odmorov, ki so namenjeni
organizirani prehrani dijakov. Za izvajanje dežurstva je odgovoren pomočnik ravnatelja.
5. člen
Garderoba dijakov je med poukom v učilnici oziroma v garderobnih omaricah.
6. člen
Za garderobo in osebne predmete so dijaki odgovorni sami. Če so na garderobni omarici
vidne sledi vloma, šola obvesti policijo.
7. člen
Za posredovanje informacij dijakom šola uporablja oglasno desko (v pritličju), spletno stran
šole in okrožnice. Informacije dijakom lahko posredujejo tudi delavci šole.
8. člen
V času pouka je dijakom prepovedana uporaba mobilnih telefonov in drugih elektronskih

naprav. Dijaki morajo imeti mobilne telefone in druge elektronske naprave obvezno
izključene.
Dijaku, ki ne upošteva tega določila, ima učitelj pravico mobilni telefon ali drugo elektronsko
napravo odvzeti do zaključka pouka tistega dne. Dijaku vrne mobilni telefon učitelj, ki mu ga
je odvzel. V izjemnih primerih učitelj izroči mobilni telefon pomočniku ravnatelja ali
ravnatelju.
Uporaba mobilnega telefona ali drugih elektronskih naprav je lažja kršitev (16. člen
Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah), zato se dijakom lahko izrekajo vzgojni ukrepi ali
določajo alternativni ukrepi. Učitelj lahko ravna tudi v skladu z 31. členom Šolskih pravil o
šolskem redu (začasna prepoved prisotnosti pri pouku).
V času pouka, odmorov, malice in drugih oblik vzgojno-izobraževalnega dela je dijakom
prepovedano uporabljati mobilne telefone ali druge snemalne naprave za nepooblaščeno
fotografiranje ali snemanje učiteljev, drugih strokovnih delavcev šole, drugih dijakov ali
drugih oseb, ki se nahajajo v prostorih šole. To je najtežja kršitev po 28. členu Šolskih pravil
o hišnem redu srednjih šol.

V primeru kršitve določil zgornjega odstavka ima pedagoški delavec pravico mobilni telefon
ali snemalno napravo odvzeti in takoj obvestiti ravnatelja.
Ravnatelj imenuje pooblaščeno osebo, ki poskrbi za izbris posnetkov oziroma v skladu s
pooblastili uvede postopek proti dijaku, ki je nepooblaščeno snemal osebe, omenjene v
četrtem odstavku tega člena.
9. člen
Če so dijaki med odmori ali v času odsotnosti učitelja v učilnici, so dolžni skrbeti za red.
Dijak je v skladu s predpisi odgovoren za namerno povzročeno škodo, ki jo povzroči v šoli,
na šolski opremi ali na šolskih površinah. Za namerno povzročeno škodo se šteje tudi pisanje
po klopeh, stenah, stolih ali stenskih oblogah.
10. člen
Vsi dijaki imajo svoj identifikacijski dokument – dijaško izkaznico. Uporabljajo jo pri
prihodu v šolo in izhodu iz nje, pri malici, pri izposoji učbenikov, pridobitvi raznih potrdil ter
uveljavljanju določenih popustov.
11. člen
Uradni prostori za sprejem strank so tajništvo šole in prostori šolske svetovalne službe. V
druge prostore smejo stranke samo v spremstvu zaposlenih.
12. člen
Ta hišni red se objavi v publikaciji šole in je priloga Šolskih pravil o šolskem redu.
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