
Ravnatelj Škofijske klasične gimnazije skladno z 49. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 
16/2007) in z 3. členom Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah (Ur. l. RS, št. 30/18) določa 
 
 

HIŠNA PRAVILA ŠKOFIJSKE KLASIČNE GIMNAZIJE 

1. člen 
(varnost na poti v šolo) 

Dijaki morajo na poti v šolo in iz šole spoštovati pravila cestnega prometa. V primeru spuščenih železniških zapornic morajo 
počakati na vlak ali uporabiti podhod pod železniško progo. Hoja po železniških tirih ali tik ob njih je strogo prepovedana. 
Neupoštevanje pravil iz tega odstavka se šteje med težje kršitve pravil šolskega reda. 

2. člen 
(vstopanje v šolo in obvezna obutev) 

Dijaki, ki ne bivajo v Jegličevem dijaškem domu, vstopajo v šolo skozi glavni zavodski vhod in odložijo plašče in dežnike v 
garderobno omarico ter se preobujejo. V šolskih prostorih morajo biti dijaki obvezno obuti v copate. 

3. člen 
(trajanje pouka in urnik) 

Pouk se prične ob 7.44. Odmori trajajo po 5 minut. Glavni odmor traja 45 minut in je med 3. in 4. uro. Pouk se zaključi s 7. uro 
ob 14.11. Ob sredah pouk praviloma obsega šest šolskih ur, glavni odmor pa traja 55 minut. Posebej prilagojen je urnik ob 
sredah, kadar dijaki pišejo skupni test oz. v dnevih, ko je zaradi okoliščin predviden poseben urnik s skrajšanimi urami. 

Pouk in vaje se po dogovoru med učitelji in dijaki ter po odobritvi ravnatelja lahko odvijajo tudi izven terminov, navedenih v 
zgornji alineji, praviloma pred začetkom ali po zaključku pouka.  

4. člen 
(interesne dejavnosti in priprave na tekmovanja) 

Interesne dejavnosti in priprave na tekmovanja se pričnejo praviloma ob 14.40 in trajajo do predvidenega zaključka po 
dogovoru z ravnateljem.  

Interesne dejavnosti in priprave na tekmovanja se po dogovoru med učitelji in dijaki ter po odobritvi ravnatelja lahko odvijajo 
tudi pred začetkom pouka. 

5. člen 
(zagotavljanje reda in miru) 

Pred poukom, med glavnim odmorom in po pouku zagotavljajo red in mir v šoli učitelji in ravnatelj.  

6. člen 
(primerno vedenje) 

Dijaki, učitelji in drugo osebje gimnazije se držijo pravil lepega vedenja. Drug do drugega ter do obiskovalcev so spoštljivi in 
se ob srečanju pozdravijo. Skrbijo za čistočo in red ter imajo spoštljiv odnos do žive in nežive narave.  

7. člen 
(oblačenje) 

Dijaki, učitelji in drugo osebje gimnazije morajo biti urejeni in dostojno oblečeni.  

8. člen 
(neprimerno obnašanje, kajenje ter uživanje in posedovanje alkoholnih pijač in drog) 

Neprimerno vedenje, kajenje ter uživanje ali posedovanje alkoholnih pijač in drog v šolskih prostorih, šolskem parku, na 
igriščih in v širšem območju šole ni dovoljeno. Enako velja tudi v času ekskurzij, duhovnih obnov, izmenjav in ostalih šolskih 
dejavnosti, ki potekajo zunaj šolskega okoliša. V času izmenjave, ko dijak gosti doma ali v dijaškem domu sovrstnika, velja to 
pravilo 24 ur na dan oz. ves čas gostovanja. Nespoštovanje določil iz tega člena se šteje za težjo ali najtežjo kršitev pravil 
šolskega reda.  

9. člen 
(varnost na ekskurzijah, izmenjavah in drugih šolskih dogodkih) 

Na ekskurzijah, izmenjavah in drugih šolskih dogodkih, ki potekajo izven šole, morajo dijaki upoštevati vsa navodila 
spremljevalcev za varno izvajanje dejavnosti. Dijaki in spremljevalci morajo biti ves čas vožnje pripeti z varnostnim pasom. Za 
izvajanje šolskih dejavnosti, kadar prevoz organizira šola, dijaki ne smejo uporabljati lastnega prevoza. Iz utemeljenih razlogov 
lahko prevoz svojega otroka v zgoraj navedenih primerih izvajajo tudi starši dijaka, ki morajo o tem predhodno obvestiti šolo. 



10. člen 
(obveščanje) 

Dnevno obveščanje dijakov poteka na LCD prikazovalnikih in spletnih straneh šole. Urnik in obvestila o nadomeščanjih se 
dnevno objavljajo na spletnih straneh šole. V dijaškem dnevniku in na spletnih straneh zapisani pravilniki, datumi dogodkov 
in dejavnosti ter ostale informacije veljajo kot uradna obvestila dijakom in njihovim staršem. Razobešanje plakatov in drugih 
obvestil v šoli je možno le z dovoljenjem ravnatelja in žigom šole na za to določenih oglasnih tablah. 

11. člen 
(uradne ure tajništva) 

V tajništvu so v dneh pouka uradne ure za dijake od 7.30 do 11.00 in od 13.00 do 14.30. Čas uradnih ur v času poletnih počitnic 
po spomladanskem izpitnem roku in pred začetkom jesenskih izpitnih rokov je objavljen na spletni strani šole po zaključku 
pouka.  

12. člen 
(odjavljanje od šolske malice) 

V primeru odsotnosti, katere razlog niso dejavnosti, organizirane v okviru šole, dijak ali starši na spletni strani www.lopolis.si 
z geslom, ki so ga prejeli dijaki v začetku šolanja v gimnaziji, odjavijo malico in kosilo najkasneje do 7.00 tekočega dne. 
Natančnejše informacije o odjavljanju in prijavljanju na malico se nahajajo na spletnih straneh šole. 

13. člen 
(zadrževanje v posebnih učilnicah) 

Posebne učilnice, laboratorije in kabinete učitelji redno zaklepajo. Dijaki se v njih brez učitelja ali laboranta ne smejo 
zadrževati. 

14. člen 
(zadrževanje v prostorih dijaškega doma) 

Dijaki gimnazije se ne zadržujejo v prostorih in na hodnikih Jegličevega dijaškega doma, razen v primerih, ko tam poteka 
pouk ali s strani gimnazije organizirane dejavnosti. V Jegličev dijaški dom lahko dijaki, ki bivajo v njem, odhajajo le z 
dovolilnico v skladu s 6. členom Pravilnika o šolskem redu Škofijske klasične gimnazije. O tem so dolžni obvestiti 
dežurnega vzgojitelja dijaškega doma. 

15. člen 
(sedenje na okenskih policah) 

Sedenje na okenskih policah je strogo prepovedano in se šteje za težjo kršitev pravil šolskega reda. 

16. člen 
(uporaba zasebnih elektronskih naprav in drugih nevarnih naprav) 

Med poukom, v času izvajanja programa na ekskurzijah in izmenjavah ter v času drugih šolskih dejavnosti ni dovoljena 
uporaba zasebnih elektronskih naprav, razen kadar se uporabljajo kot učni pripomočki z dovoljenjem učitelja. V učilnicah in 
na hodnikih je prepovedano posedovanje in uporaba grelnikov vode in drugih naprav, ki lahko ogrožajo požarno varnost v 
zavodu.  

17. člen 
(pravila v času glavnega odmora) 

V času glavnega odmora gredo dijaki na malico in jo praviloma pojejo v jedilnici.  V primeru lepega vremena se lahko v 
preostanku glavnega odmora zadržujejo v šolskem parku oz. na zunanjih šolskih igriščih. V tem primeru se morajo obvezno 
preobuti. Zapuščanje šolskega parka ni dovoljeno. 

18. člen 
(pravila ob zaključku pouka) 

Ob zaključku zadnje ure pouka dijaki izpraznijo košarice pod klopjo, položijo stole na klopi in po zvočnem signalu zapustijo 
učilnico. 

19. člen 
(naloge dežurnega dijaka v oddelku) 

Za red in čistočo v razredu je odgovoren vsak dijak, dežurni pa ima še naslednje naloge: 

- med odmori počisti tablo, 
- na začetku vsake ure javi učitelju manjkajoče dijake in ga obvešča o drugih dogodkih, spremembah ali posebnostih v 

razredu, 
- v primerih, ko učitelja ni v razred, po 10 minutah od začetka šolske ure o tem obvesti tajništvo, 
- učitelju pomaga pri pouku, zlasti pri pripravi učil,  

http://www.lopolis.si/


- med odmori prezrači učilnico, 
- po končanem pouku počisti tablo, pospravi učila, zapre okna in vrata ter ugasne luči. 

20. člen 
(dežuranje dijakov na hodniku) 

V času pouka opravljajo dijaki drugega in tretjega letnika dežurno službo v šolskih prostorih. Prvi dijak dežura od 7.45 do 11.40 
in drugi od 10.55 do 14.10. Dolžnosti dežurnega dijaka so navedene v navodilih, ki jih izda ravnatelj.  

21. člen 
(skrb za osebne predmete) 

Za denar in druge dragocenosti ter zvezke in knjige, puščene brez nadzora, šola ne prevzema odgovornosti. 

22. člen 
(poravnava škode) 

Vse stroške namerno ali iz malomarnosti povzročene škode poravna povzročitelj. Če škodo ali povzročitelja dijaki prikrivajo, 
stroške škode praviloma poravnajo vsi dijaki v oddelku, nadstropju ali šoli. 

 
Št. 6006-GIM-2016/02    Ta Hišna pravila je določil ravnatelj in veljajo od 1. 9. 2016 dalje. 


