PRAVILA
UPORABE GARDEROBNIH OMARIC IN KLJUČEV
Ravnateljica Osnovne šole Poljčane izdaja naslednja Pravila uporabe garderobnih omaric in
ključev:

1. člen (garderobne omarice)
Učenci od drugega do devetega razreda Osnovne šole Poljčane imajo na razpolago garderobne
omarice v katere odlagajo obutev in oblačila, prepovedano pa je shranjevanje predmetov ali snovi,
ki so v Šolskih pravilih opredeljena kot nevarna (ostri predmeti, psihoaktivne snovi), pa tudi
neprimerni fotografski ali drugi material.
2. člen (garderobe)
Garderobne omarice se nahajajo v dveh prostorih, ločeno za učence 2. do 4. a razreda in 4. b do 9.
razreda. Vsaka garderobna omarica ima svojo številko in ključ.
3. člen (namen)
Namen izvajanja ločenega shranjevanja lastnine učencev je varnost lastnine pred poškodovanjem,
krajo ali uničenjem.
4. člen (uporaba garderobnih omaric)
Vsak učenec prejme na začetku šolskega leta ključ svoje garderobne omarice in navodila uporabe
le-te.
5. člen (ključ)
Učenec po prejemu ključa zanj odgovarja in skrbi. Če učenec pozabi ključ doma ali ga izgubi v
šoli, mu garderobno omarico odpre hišnik, informator ali pomočnik ravnateljice.
6. člen (poškodovanje ali izguba)
Če učenec ključ poškoduje ali izgubi, prejme pri pomočniku ravnateljice rezervni ključ za izdelavo
novega. Izdelava novega ključa je strošek staršev. Rezervni ključ najkasneje v petih dnevih od
izposoje vrnejo pomočniku ravnateljice.
Ključe, ki jih najdemo v šoli ali njeni okolici hranimo v tajništvu šole, kjer jih lahko učenci zopet
prevzamejo.
7. člen (zračenje garderobnih omaric)
Garderobne omarice bomo odpirali praviloma vsaki petek po 20. uri. V ponedeljek jih hišnik, pred
prihodom učencev, ponovno zaklene.
8. člen (videonadzor)
V obeh garderobah je nameščen videonadzor.

9. člen (namerno poškodovanje)
Če učenec ali učenci garderobno/e omarico/e namerno poškodujejo ali uničijo, starši poravnajo
strošek popravila ali nove nabave.
10. člen (izpraznitev omaric)
Zadnji šolski dan učenec izprazni garderobno omarico.
Če omarica ni izpraznjena, jo čistilka ne počisti.
V tem primeru starše pisno obvestimo, da skupaj z učencem uredijo garderobno omarico. Če
omarica ni urejena do 1. septembra, jo učenec do ureditve ne more uporabljati.
10. člen (veljavnost pravil)
Ta pravila sprejme ravnateljica šole.
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