Na podlagi 12. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli
(ZOsn-F, Ur. l. RS, št. 102/2007) je ravnateljica sprejela

1.

OBMOČJE ŠOLSKEGA IGRIŠČA

Območje šolskega igrišča so vse površine med stavbo šole in ograjo šole, torej področje
športnega igrišča in dvorišča. Upravitelj območja je OŠ Slivnica pri Celju. Za to področje
velja Hišni red OŠ Slivnica pri Celju.
2.

UPORABA ŠOLSKEGA IGRIŠČA

Šolsko igrišče uporablja OŠ Slivnica pri Celju za izvajanje svojih dejavnosti. V času po
končanem pouku lahko uporabljajo športno igrišče drugi uporabniki (v nadaljevanju: zunanji
uporabniki).
Zunanji uporabniki svojo uporabo najavijo na obrazcu, ki je na igrišču. Prednost imajo
organizirane skupine in organizatorji dogodkov.
Zunanji uporabniki, ki so krajani KS Slivnica pri Celju, uporabljajo igrišče brezplačno. Drugi
uporabniki plačajo uporabo po ceni, ki jo določi Svet šole OŠ Slivnica pri Celju.
Razsvetljava igrišča se uporablja na organiziranih dogodkih in je mogoča le z dovoljenjem OŠ
Slivnica pri Celju. Zunanji uporabniki z reverzom v tajništvu prevzamejo ključ za omarico s
stikalom in ga naslednji dan vrnejo.
3.

VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE

Za red in čistočo so dolžni skrbeti vsi uporabniki igrišča in sicer v času pouka učenci in
zaposleni na OŠ Slivnica pri Celju, v popoldanskem času pa zunanji uporabniki.
V jeseni in spomladi je med 7.30 in 8.00 za vzdrževanje čistoče šolskega igrišča dodatno
zadolžen dežurni učenec iz razreda, ki v tistem mesecu izvaja nadzor nad čistočo in urejenostjo
notranjih prostorov in okolice šole.
Vsi uporabniki skrbijo za red na igrišču in počistijo za sabo.
4. ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI
Zunanji uporabniki uporabljajo športno igrišče na lastno odgovornost.
Na športno igrišče ni dovoljeno pripeljati in uporabljati prevoznih sredstev, kot so
kolesa, motorji, štirikolesniki itd.
V skladu s 16. členom Zakona o omejevanju porabe tobačnih izdelkov (Ur. l. RS, št. 93/07)
kajenje na površinah šolskega igrišča ni dovoljeno.
UPORABNIKOM, KI NE BODO UPOŠTEVALI HIŠNEGA REDA, SE PREPOVE
UPORABA ŠOLSKEGA IGRIŠČA IN VRATA NA IGRIŠČE SE ZAKLEPAJO.
Ta pravila se začnejo uporabljati 2. 4, 2011
Gorica pri Slivnici, 2. 4. 2011

Ravnateljica
Marjeta Košak

