HIŠNI RED GLASBENE ŠOLE RADOVLJICA
Šola poskrbi za varnost učencev s tem, da skrbi, da so objekti, učila, oprema in naprave v
skladu z veljavnimi normativi in standardi.
Varnost in nemoteno delo našim učencem zagotavljamo tudi z oblikovanjem oddelkov in
skupin v skladu z veljavnimi normativi in standardi glasbene šole.










Učenci naj prihajajo v šolo pravočasno, vendar le 5 minut pred začetkom
pouka. Izjema velja za učence, ki so vezani na javni prevoz. Ti učenci v dogovoru z
učitelji počakajo v prosti učilnici.
V šoli ni dovoljeno:
- kaditi ali uživati alkohola ter mamil
- voditi domačih živali
- prodajati raznih predmetov
- razgrajati in se pretepati
Vsak učitelj v svoji učilnici po končanem pouku preveri, če so okna in vrata zaprta
in luči ugasnjene.
Učenci brez dovoljenja učitelja nimajo vstopa v učilnice.
Za red in čistočo v razredu je odgovoren vsak učenec in učitelj.
Vse stroške, ki bi nastali namerno ali iz malomarnosti, plača povzročitelj.
V primeru hitrega umika iz šolske stavbe se prisotni ravnajo po navodilih, ki
so izobešena na vidnih mestih.
Kršitve hišnega reda se obravnavajo v skladu s PRAVILNIKOM O ŠOLSKEM
REDU ZA GLASBENE ŠOLE.

PRAVICE IN DOLŽNOSTI UČENCEV
Pravice učencev
 da obiskujejo pouk in pridobivajo kakovostno znanje;
 da se pri pouku upošteva njihova radovednost ter razvojne značilnosti,
predznanje in individualne sposobnosti;
 da dobijo pri svojem delu sprotno, pravično in utemeljeno povratno informacijo;
 da sodelujejo pri ocenjevanju;
 dodatni pouk za zelo nadarjene učence za seznanjanje z obsežnejšim in
zahtevnejšim programom;
 da se lahko svobodno in brez negativnih posledic izrečejo o vseh vprašanjih iz
življenja in dela šole, ki jih zadevajo;
 da so zaščiteni pred vsemi oblikami nasilja;
 da imajo zdravo, vzpodbudno in varno delovno okolje;
Dolžnosti učencev
 da redno in točno obiskujejo pouk in druge vzgojno-izobraževalne dejavnosti;
 da upoštevajo pravila hišnega reda – na Bledu, v Bohinju, Lipnici in Gorjah hišni
red osnovnih šol, ki nam zagotavljajo prostore za pouk;
 da spoštujejo pravice drugih učencev in delavcev šole;
 da nastopajo na šolskih in drugih nastopih, določenih z izobraževalnim
programom, vsaj dva nastopa letno;

 da vnaprej obveščajo šolo in učitelja o drugih javnih zunajšolskih nastopih;
 da prispevajo k ugledu šole;
 upoštevanje pravil šolskega in hišnega reda;
 da varujejo in ohranjajo premoženje šole, lastnino učencev in delavcev šole;
 da obiščejo vsaj tri koncerte ali javne nastope, ki jih organizira šola;
 obiskovanje in izvajanje dejavnosti obveznega programa;
Sodelovanje staršev pri pouku, izpitih in nastopih
(Pravilnik o izvajanju pouka v glasbenih šolah, 33. člen)







Starši so lahko v dogovoru z učiteljem navzoči pri individualnem pouku svojih
otrok.
Starši redno podpisujejo glasbene beležke.
Starši spremljajo razvoj in napredovanje svojih otrok na razrednih in javnih
šolskih nastopih ter drugih oblikah javne predstavitve dela glasbene šole.
Starši ne morejo biti navzoči pri opravljanju letnih in popravnih izpitov svojih
otrok.
Starši so vabljeni, da se udeležijo roditeljskega sestanka, ki ga šola pripravi
vsakič ob začetku novega šolskega leta.
Z učitelji se lahko pogovorijo na govorilnih urah.

Obiskovanje pouka in opravičevanje odsotnosti
(povzetek iz Pravilnika o pravicah in dolžnostih učencev)




Učenec mora prisostvovati pouku in dejavnostim obveznega programa.
Starši morajo najkasneje v petih dneh po izostanku sporočiti vzrok izostanka.
Odsotnost učenca morajo starši opravičiti osebno ali v pisni obliki, najkasneje v
petih dneh po prihodu učenca v šolo. Če razrednik v omenjenem roku ne prejme
opravičila, šteje izostanek za neopravičen. Razrednik upošteva tudi opravičilo, ki
ga učenec ali starši iz opravičljivih razlogov predložijo po izteku petdnevnega
roka.

Preverjanje in ocenjevanje znanja
(povzetek iz Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v
glasbenih šolah)
Znanje se ocenjuje pri individualnem in skupinskem pouku, nastopih in izpitih. Znanje
ocenjuje učitelj, ki predmet poučuje, na izpitih pa znanje oceni izpitna komisija. Učitelji
med šolskim letom seznanijo starše z učenčevim uspehom, starši imajo pravico do
vpogleda v izdelke ali ocene svojega otroka. Znanje se na predšolski stopnji in v
pripravnici ne ocenjuje, na nižji in višji stopnji glasbene šole pa številčno. Na nižji in
stopnji ob koncu ocenjevalnega obdobja šola starše pisno obvesti s številčnimi ocenami
v glasbeni beležki. Med šolskim letom se učenec lahko izpiše iz šole le na podlagi pisne
vloge staršev. Učenec, ki ne izpolnjuje svojih obveznosti, je lahko izključen iz glasbene
šole. O izključitvi odloča učiteljski zbor. Učenec je lahko izključen iz glasbene šole tudi, če
ne plačuje prispevka, ki ga za poravnavanje materialnih stroškov določi svet
šole. Učenca, ki se odlikuje s svojim znanjem, uspehi ali drugim delom, glasbena šola
lahko pohvali ali nagradi.

INFORMIRANJE UČENCEV IN STARŠEV






Oglasna deska
Publikacija
Pisna obvestila staršem
Roditeljski sestanki in govorilne ure za starše
Domača spletna stran šole: www.gs-radovljica.si
Učenci so se dolžni vesti do učiteljev, delavcev šole, sošolcev in drugih
obiskovalcev šole vljudno in spoštljivo.
Želimo vam obilo lepih trenutkov ob poslušanju in izvajanju glasbe.
Glasbena šola Radovljica

