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Skladno z 31. a dlenom Zakona o osnovni Soli (Uradni list RS, St. 81/06 - uradno prediSdeno
besedilo, 102107, 107110,87111,40/12 - ZUIF,63113,46116 - ZOFVI-K,49116 - popr.) je
ravnateljica OS Toneta iufarja Maribor, dne 23. 12. 2021, sprejela

HISNI RED
oS ToNETA

iurlrul

MARTBoR

I. SPLOSNE DOLOCBE

f.

ilen

S Solskim hi5nim redom Sola dolodi obmodje Sole in powSine, ki sodijo v Solski prostor,
poslovni das ter uradne ure, uporabo Solskega prostora in organizacijo nadzor4 ukrepe za
zagotavljanje vamosti, vzdrLevanle reda ter distode in druga pomembna dolodila, ki
zagotavljajo vamo ter nemoteno poslovanje Sole in informiranost udencev, starSev ter Sir5ega
okolja.

2.

Clen

Udenci in delavci Sole ter zunanji obiskovalci so dolZni prispevati k:

.
.
.
.

uresnidevanju ciljev in programov Sole,
vamosti udeleZencev vzgojno-izobralevalnega procesa"
urejenosti, distodi, disciplini in prijetnemu podutju na Soli,
prepredevanju Skode.

Dolodila hi5nega reda veljajo injih morajo spo5tovati vsi zaposleni, udenci in drugi udeleZenci
vzgoje in izobraZevanj a.

Dolodila hi5nega reda, ki se nanaiajo na vedenje udencev, upo5tevanje navodil uditeljev in
spremljevalcev ipd., veljajo tudi pri:

.
.
.

programih in dejavnostih, ki jih Sola organizirano imaja na drugih lokacijah, npr.
Sportni, kultumi, tehniSki, naravoslovni dnevi, ekskurzije, Sola v naravi, Zivljenje v
naravi ipd.,
na prireditvah in predstavah, ki se jih udenci udeleZujejo v organizaciji Sole ter
na poti od in do Solskega artobusnega postajali5da.

Odgovomost Sole v Solskem prostoru velp za das, ko poteka udno-vzgojni proces in druge
organizirane dej avnosti.
Uporaba hiSnega reda velja za celotni Solski prostor, pow5ine in zgradbe.

de so v zgradbi,

kijo

uporablja Sola, tudi drugi uporabniki, upo5tevajo hi5ni red.

3. ilen
Organizacija pouka
Sola organizira pouk, ekskurzije, dneve dejavnosti, tedaje in druge dejavnosti v skladu z
veljavnimi normativi ter standardi po umiku, ki ga sprejme z Letnim delovnim nadrtom Sole.

4. ilen
Prihajanje uiencev in delavcev v

Solo

Udenci redno in todno obiskujejo pouk ter druge dejavnosti Sole. Udenci so lahko v Soli
najhitreje 15 minut pred pridetkom pouka oz. dejavnosti in morajo biti v Soli najkasneje 5 minut
pred pridetkom dejavnosti, de za posamezno dejavnost predhodno ni drugade dolodeno.

Uditelji prihajajo v Solo 15 minut pred poukom oz. dejavnostjo, kijo izvajajo z udenci oziroma
najkasneje 5 minut pred pridetkom dejavnosti glede na nesorazmeren delovni das.

5.

Clen

Odpiranje uCilnic
Med odmori so udenci od l. do 9. raneda v svojih udilnicah. Med prvim in drugim glavnim
odmorom so vrata udilnic odprta.

6.

Clen

Odhajanje uiencev iz Sole
Po zadnji uri pouka, kosilu oz. drugih dejavnostih udenci zapustijo Solske prostore in odidejo
domov. ZadrZevanje v Solskih prostorih ali garderobah po kondanem pouku ali drugih vzgojnoizobra'ievalnih dejavnostih ni dovoljeno.
Zadrlevanje v Soli po kondanem poukuje dovoljeno samo udencem, vkljudenim v organizirano
varstvo, udencem vozadem ali drugih, v Soli dogovorjenih dejavnostih.
Udenci, ki imajo prosto uro, se udeleZijo organiziranega varstva v vednamenskem prostoru.
Udenci vozadi se do odhoda altobusa zadrLujejo v vednamenskem prostoru, dovoljen je obisk
knjiZnice z upo5tevanjem navodil knjiZnidarke.
Po kondani zadnji Solski uri pouka in ob koncu drugih dejavnosti uditelj pospremi udence v
garderobo, jedilnico oz. vednamenski prostor. de se udenci pred in po pouku zadrZujejo v
okolici Sole, Sola za njihovo vamost ne odgovarja.

2. OBMOdJE 5OT,B TN POVRSINE,

KI SODIJO V SOLSKI PROSTOR

7. ilen
V

Solski prostor OS Toneta iufarja Maribor sodi celotna Solska zgradba, Solsko dvori5de in
zunanja igriSda. Celotna Solska povrSinaje ograjenaz2- ali 4-metrsko ograjo. Dostop do 5olskih
igri5d je moLen za udence in delavce Sole od ponedeljka do petka od 7.00 do 21.00 z
dovoljenjem vodstva Sole.
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3. POSLOVNI CAS, DELOVNI CAS IN URADNE URE

Delovni ias:
Delovno mesto

Dan
ponedelj ek-petek

Ura

negovalke prostorov

dopoldan
popoldan

5.30 13.30
14.00-22.00

ponedeljek-petek

kuhar

-

vodja

kuhar

ponedeljek petek

kuharska pomodnica
hiSnik
informator
tainica
radunovodkinja
organizatorka Solske
prehrane

ponedeliek-petek
ponedeliek petek
ponedeliek petek
ponedeljek-petek
ponedeliek petek

6.00-14.00
7.30- 15.30
9.30-15.30
7.30-15.30
7.00-14.30 oz. 15.00
7.30-15.30
7.00 15.00
6.00-16.00* I

torek-sreda

7.00-15.00

knliZnidarka
svetovalna delavka
drsei delovni ias

ponedeljek-petek
ponedeljek petek

7.30-14.30

Delovno mesto

Dan

Ura

tajnica

ponedeljek-petek

8.00-9.00
13.00-14.00

radunovodkinja

ponedeljek-petek

svetovalna delavka

ponedeliek petek
ponedeliek

7.30 14.30

Uradne ure:

pomodnik ravnatelj ice

sreda

8.00-9.00
13.00 14.00
8.00-14.00
12.00 14.00
8.00-10.00

Za sestanek z ravnateljico seje potrebno dogovoriti.

Poslovni ias:
Poslovni das se zadne z jutranjim varstvom v okviru raz5irjenega progftlma ob 6.15 in se konda
s podalj Sanim bivanjem v okviru raz5irjenega programa ob 16.20, ruzenv dasu poditnic.

Uradne ure za pedago5ke delavce:

Ura

Delovno mesto

)an

tajnica

ponedeljek-petek

radunovodkinia
svetovalna delavka

ponedeliek-petek
ponedeliek-petek
ponedeliek

pomodnik ravnatelj ice

sreda

10.15-1 1.00
12.30-13.00
I t .00-12.00
8.00-14.00
12.00-14.00
8.00-10.00

Glede na naravo dela in vrsto nalog imajo pedago5ki delavci doloden das za sodelovanje s star5i,
in sicer:

.
.
.

skupne in individualne govorilne ure po urniku,
roditeljske sestanke in
druge oblike dela s star5i, karje dolodeno z letnim delovnim nadrtom 5ole.

Vse oblike sodelovanja s star5i se lahko opravijo tudi na daljavo.
Uradne ure so javno objavljene na spletni strani Sole. V dasu pouka prostih dni se poslovni das
in uradne ure dolodijo glede na organizacijo dela in organizacijo letnih dopustov.

4. UPORABA SOLSKEGA PROSTORA

4. 1 UPORABA SOI-STECA PNOSTORA ZA VZGOJNO-IZOBRAZEVALNE
DEJAVNOSTI
a)

-

Druge oblike vzgojno-izobraZevalnih dejavnosti v organizaciji izvajalcev na podlagi
sklenjenih pogodb.
Dejavnosti, ki

jihs

sklepom doloti ustanovitelj.

Oddajanje prostorov v uporabo (trZna dejavnost) v soglasju z ustanoviteljem.

b) Delovanje politidnih strank v Solskem prostoru ni dovoljeno.
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4.2 DOSTOP V SOLSKE PROSTORE

8. Ilen
Udenci od 1. do 4. razred1 zaposleni in drugi obiskovalci Sole za vhod v Solo uporabljajo glavni
vhod.
Udenci od 5. do 9. razreda i1 ,eposleni uporabljajo za vhod v Solo stranski vhod.
Zunanji uporabniki telovadnice v popoldanskem dasu uporabljajo stranski vhod v telovadnico.
Vstop v Solske prostore je z rolerji, skiroji, rolkami, kotalkami ali predmeti, opremljenimi s
kole5dki, prepovedan.

9. Ilen
ZadrLevarle v jedilnici je dovoljeno samo udencem in delavcem Sole. Vstop v kuhinjske
prostore je dovoljen samo kuhinj skemu osebju in vodji Solske prehrane, ki izjemoma lahko
dovoli vstop v kuhinjo tudi ostalim delavcem 5ole, ki skrbijo za vzdrZevanje opreme.

10.

ilen

Gibanje star5ev, obiskovalcev in najemnikov prostorov po Solskih zgradbah

ki spremljajo otroke v
vhodom v 5olo.
Star5i,

StarSi udencev

l

Solo in

iz Sole,

razredov oz. udencev,

ki

se od

je

omejeno.

njih poslovijo oz. jih podakajo pred glavnim

5e niso stari

7let, otroke spremljajo do glavnega

vhoda Sole.
Star5i lahko v dasu razSirjenega progama pridejo pred glavni vhod Sole. V 6asu pouka otroke
v razredu poi5de deZumi udenec ali informatorlka, starSi pa podakajo pred glavnim vhodom
Sole glede na sporodeno uro odhoda otroka iz Sole.

Med vzgojno-izobraZevalnim procesom lahko star5i in obiskovalci v Solo vstopajo samo po
predhodnem dogovoru s pedagoSkimi delavci, administratirmim osebjem ali vodstvom Sole.
Izjema je obisk zobozdravnika.

11.

Ilen

Med poukom, v dasu prostih ur in v odmorih so odhodi udencev iz Sole prepovedani. Dovoljeni
so izjemoma ob soglasju starSev in strokovnih delavcev Sole z dovolilnico. V dasu prostih ur se
udenci zadrZujejo v knjiZnici ali vednamenskem prostoru in ne zapuSdajo Sole.

V popoldanskem

dasu

je vstop v 5olo dovoljen

udeleZencem interesnih dejavnosti, prireditev,

pogovomih ur, roditeljskih sestankov, tekmovanj in drugih dejavnosti v soglasju z vodstvom
Sole. Najemniki uporabljajo le s pogodbo dolodene prostore samo v dogovorjenem dasu in se
ne gibajo prosto po Soli.

12.

Ilen

Za krajo in po5kodbe koles, koles z motorjem, skirojev, rolk, rolerjev in drugih mobilnih
sredstev, s katerimi udenci prihajajo v 5olo, Sola ne odgovarja.
Udencem svetujemo, da dragocenih predmetov (npr. nakita, mobilnih telefonov, pametnih ur)
ali vedjih vsot denarja ne nosijo v 5olo. Za izgubljene ali drugade odtujene osebne stvari Sola
ne prevzema odgovomosti.

5.

UPORABA SOT,SXBCA PROSTORA IN ORGANIZACIJA NADZORA

Organizacija nadzora

V

Soli

je organiziran nadzor, ki prepreduje moZnost poSkodovanja zgradbe in naprav ter

zagotavlja vamost.

5. 1 ORGANIZACIJA NADZORA SOISTECE PROSTORA
5. 1. 1 Tehnidni nadzor
1

.

Solsko dvori5de in del zunanjih igriSd je varovano z video nadzorom, ki ga izvajajo
poobla5dene osebe na Soli: ravnateljica, pomodnik ravnateljice in hi5nik.

2.

Z*lepanje vhodnih vrat in zunanje ograje.

3.

Alarmni sistem je vklopljen med 22.00 do 05.00. Vezan je na Aktiva varovanje d. o. o.

4.

Sola ima protipoZami alarmni sistem.

5.

Sola ima sistem za nodno osvetlitev zunanjih povrSin.

6.

Obhod vamostne sluZbe izvaja Aktiva varovanje d. o. o.

5. 1.2 Fizidni nadzor
Razpored nadzora (deZurstva strokovnih delavcev) je usklajen z letnim delovnim nadrtom in
mesednim razporedom, ki ga pripravi pomodnik ravnateljice.

Fizidni nadzor izvajajo:

-

Strokovni delavci na hodniku, garderobah, v prostorih vzgojnega izobralevanja,
toaletnih prostorih.

-

Hi5nik opravlja obhod na Solskem dvori5du.
Negovalke prostorov, opravljajo obhod v toaletnih prostorih, garderobah, vzgojnoizobraZevalnih prostorih, hodnikih.

-

Informatorka iz-taja nadzor na hodnikih.
Kadar ni informatorke, opravlja fizidni nadzor deZumi udenec.

5. 2. UPORABA

-

KLJUdEV VHODNIH VRAT IN SIFER ALARMNEGA SISTEMA

Zaklepanje vrat izvede negovalka prostorov, ki zadnja zapusti Solo v popoldanski

izmeni.

-

Odklepanje vhodnih wat in zunanje ograje izvede negovalka prostorov, ki je v jutranji

izmeni.

-

Sifre alarmnega sistema imajo vse negovalke prostorov, vodja kuhinje, ravnateljica,
pomodnik ravnateljice, radunovodkinja, tajnica in hiSnik.

-

Kljude Sole imajo vse negovalke prostorov, vodja kuhinje, ravnateljica, pomodnik
ravnateljice, radunovodkinja, tajnica in hiSnik.

5. 2. 2 Odgovomost

Za prejeti kljud vsak prejemnik odgovarja osebno. V primeru izgube kljuda mora vsak
prejemnik takoj obvestiti ravnateljico. Za tajnost Sifre alarmnega sistema vsak odgovada
osebno. Vsaka zloraba Sifre alarmnega sistema in kljudev se smatra kot hujSa krsitev delovne

obveznosti.

6.

UKREPI ZAZAGOTAVLJAI{JE VARNOSTI SOLE

13,

V

ilen

dasu pouka in drugih dejavnosti odgova{ajo za udence izvajalci pouka in drugih dejavnosti.

Na hodnikih, v vednamenskem prostoru, udilnicah in v jedilnici v odmorih izvajajo nadzor
deZumi uditelji po nadrtu deZurstva, ki ga Sola sprejme z Letnim delovnim nadrtom. V dasu
glavnih odmorov udenci puSdajo Solske potreb5dine v udilnicah.
Ce ima preko programa javnih del Sola zaposlenega informato{4 izvaja nadzor
prostorih in na Solskem dvori5du tudi ta oseba.

v

Solskih

Vsak delavec Soleje dolZ:an pri nepoznanem obiskovalcu na Soli preveriti namen obiska.
14.

ilen

Udenci od 1. do 9. razreda samostojno prehajajo med dejavnostmi raziirjenega programa.
15. Elen

Udenci so dolZni upo5tevati navodila vseh zaposlenih na Soli in opozoriti deZume uditelje na
dogajanja, ki niso v skladu s hi5nim redom in pravili Solskega reda. DeZume uditelje, svetovalno
sluZbo in vodstvo Sole obvestijo tudi v primeru, de se na Soli dogaja kaj neobidajnega.
16.

ilen

Vamost udencev in zaposlenih zagotavljamo v skladu z zakoni ter predpisi z varstva pri delu in
poi:ame vamosti.

T.VZDRZEVANJE REDA IN CISTOCE

17. Clen

Udenci hodijo po Soli v copatih. Udenci od 1. do 5. razreda se preobujejo v garderobnem
prostoru. Udenci od 6. do 9. razreda se preobujejo v vednamenskem prostoru na za to dolodenem
mestu.

Vso garderobo pospravijo v garderobne omarice. Za telovadnico imajo udenci lahko posebne
Sportne copate, ki jih ne nosijo na prostem ali ustrezne Solske copate z gumijastim podplatom.
18. Clen
Za red in distodo v razredih skrbijo udenci, reditelj i in uditelji.

19.

ilen

Solskih prostorih, na zunanjem dvori5du in igri5dih je prepovedano kajenje, uZivanje
alkohola, drog ter drugih psihoaktivnih substanc, vna5anje pirotehnidnih sredstev, vZigalnikov,
vnetljivih snovi ter vseh vrst ostrih in nevamih predmetov, ki bi kakorkoli lahko ogroZali
zdravje udencev in zaposlenih na Soli. Prav tako je prepovedano prinaianje le-teh snovi in
predmetov v 5olo, njeno okolico ali k dejavnostim, ki jih organizira Sola izven svojih prostorov.

V

20. Clen
Soli je strogo prepovedana uporaba naprav, ki omogodajo kakSno koli avdio in video
snemanje Solskih prostorov, zaposlenih in so5olcev (razen v primerih, ko ima oseba za to

V

dovoljenje strokovnih delavcev). Enake omejitve veljajo za fotogafiranje v Soli.
Nepooblaideno uporabo teh naprav bo Sola obravnavala kot huj5e kr5enje hiSnega reda in
predpisov o varstvu osebnih podatkov.

Na Solskih igriSdih je prepovedana voZnja s kolesi, kolesi z motorjem, skiroji, rolerji in vsemi
predmeti s koleldki, razen ob dogovoru s strokormim delavcem-

l0

21.

ilen

Do Solske in tuje lastnine imajo udenci odgovoren odnos ter
Namemo povzrodeno Skodo morajo starii udenca poravnati.
22.

Pravilav zvezi z vzdrZevanjem reda in distode
OS Toneta Cufarja Maribor.

jo varujejo in je ne unidujejo.

ilen

so natandno opredeljena

v Pravilih Solskega reda

7. 1. REZIM DELOVANJA SOI-T V .,CSU NEI-SZTJIVIH BOLEZNI
ReZim delovanja Sole in izvajanje vamostno higienskih ukrepov v dasu nalezljivih bolezni je
doloden v prilogi A, ki je sestavni del tega hiSnega reda.

8. PREHODNE

IN KONdNE DOLOdBE

Kr5itve hiSnega reda:

V primeru kr5itev Hi5nega reda ukepamo v skladu z zakonodajo in Pravili

Solskega reda ter

Vzgojnega nadrta.

Spremembe in dopolnitve:
Spremembe in dopolnitve hiSnega reda se sprejemajo in dopolnjujejo skladno z 31. a dlenom
ZOSS-

Obve5danje:

Hi5ni red se objavi na oglasni deski in na spletr:i strani 5ole.

Veljavnost in uporaba hiSnega reda:

HiSni red se zadne uporabljati z dnem sprejetja.

Priloga A: ReZim delovanja Sole in izvajanje vamostno higienskih ukrepov v dasu nalezljivih

bolemi
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