Ravnaj z ljudmi, kot želiš, da bi drugi ravnali s tabo. Spoštovanje je zasluženo, ne dano.
Hussein Nishah

V publikaciji vam predstavljamo pravila spodobnega

vedenja v šoli in v

vsakdanjem življenju. S poznavanjem in upoštevanjem bontona se lažje
vključujemo v družbo in smo pri komunikaciji in v odnosih samozavestnejši.
Namenjena je dijakom, zaposlenim in vsem ostalim ljudem.

Edina oseba, katere vedenje lahko nadzorujemo, smo mi sami.
William Glasser

Oprosti trdo mi besedo, saj ni izreklo je srce.
Zdaj vem, da te je zabolelo, a glej, bilo je nehote.
Svetlana Makarovič
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BONTON V ŠOLI

1. Pozdravljanje
S pozdravljanjem izražamo naklonjenost in spoštovanje. Ob prvem srečanju ali
vstopu v prostor vljudno pozdravimo z »Dobro jutro!«, »Dober dan!«
Vzpostavimo očesni stik. Na pozdrav vedno odzdravimo.

2. Vikanje in tikanje
Neznane, starejše in nadrejene osebe vikamo. Za vikanje uporabljamo
množinsko obliko. (»Ali boste jutri prišli?«)

3. Pri pouku v učilnici
Drug do drugega smo spoštljivi.
V učilnici skrbimo za ustrezno klimo, urejenost in čistočo.
Do šolskega inventarja se vedemo skrbno.
K pouku prihajamo pravočasno, z vsemi potrebnimi pripomočki.
Izkazujemo zanimanje za pouk, zato učni uri pozorno sledimo. Sodelovanje si
zagotovimo z dvigom roke.
Mobilni telefon uporabljamo le z dovoljenjem in po navodilih učitelja.

4. Na hodnikih
Hodimo umirjeno, tiho in vedno po desni strani.
Vse zaposlene pozdravimo oziroma nebesedno pokažemo, da smo jih opazili.
Sedimo le na stolih in klopeh.
Prizadevamo si za spoštljivost in obzirnost.
Ko imamo čas, si ogledamo razstavljene plakate in urejene vitrine; skrbimo za
njihovo nedotakljivost.
Skrbimo za urejenost in čistočo.
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5. V jedilnici
Pred vstopom v jedilnico si umijemo roke.
Pozdravimo osebje v kuhinji, tiho in umirjeno v vrsti počakamo na obrok.
Za mizo sedimo spodobno in ne govorimo s polnimi usti.
Ko pojemo, za seboj pospravimo.
Skrbimo, da je jedilnica prezračena in čista.
Prizadevamo si za spoštljivost.

6. V fotokopirnici
Pred vstopom potrkamo in spoštljivo pozdravimo.
Pozdravimo osebje v fotokopirnici.
Mirno počakamo, da pridemo na vrsto.
Fotokopiramo le gradivo, ki ga je dovoljeno razmnoževati.
Gradivo imamo pripravljeno ali ga že prej pošljemo po e-pošti.
Prizadevamo si za spoštljivost.

7. Na govorilnih urah
Potrkamo, vstopimo in spoštljivo pozdravimo.
Predstavimo se in povemo, kaj želimo.
Prihajamo po dogovoru z učiteljem oziroma v času uradnih ur.
Pridemo pripravljeni in z učnimi pripomočki.
Prizadevamo si za spoštljivost.

8. V knjižnici
Pred vstopom potrkamo in spoštljivo pozdravimo.
Predstavimo se in povemo, kaj želimo. S seboj imamo dijaško izkaznico.
Prihajamo v času uradnih ur.
S sposojenimi knjigami ravnamo spoštljivo in primerno.
Z vračanjem knjig ne zamujamo.
Prizadevamo si za mir in študijsko vzdušje.
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9. V kotičkih za sprostitev
Poskrbimo za splošno kulturo, mir in spoštljivost.
Za seboj pospravimo in prostor zapustimo čist.
Pazimo na šolski inventar.

10. V strokovnih učilnicah (na vajah in pri praktičnem pouku)
Pri delu v strokovnih učilnicah pozorno sledimo navodilom učitelja.
Skrbimo za splošno kulturo, red, mir in spoštljivost.
Po potrebi uporabljamo osebno varovalno opremo (delovno uniformo, haljo,
medicinsko masko, rokavice, zaščitna očala).
Pazimo na šolski inventar in pripomočke, ki jih po končanem delu očistimo, po
potrebi razkužimo ter pospravimo na določeno mesto.
Prostor zapustimo čist in urejen.

11. Na prireditvah
Pred odhodom v gledališče oziroma na predstavo se primerno uredimo.
V preddverju ali na hodniku se pogovarjamo tiho.
Znance pozdravimo mirno in spoštljivo.
Plašče, jakne in dežnike oddamo v garderobo.
Vedno pridemo pravočasno, da ne motimo predstave.
Med iskanjem sedeža smo z obrazom vedno obrnjeni k osebi, ki v vrsti že sedi.
V toaletne prostore hodimo pred predstavo in med odmori.
Pred predstavo utišamo ali ugasnemo mobilni telefon.
Med predstavo ne klepetamo in ne komentiramo.
Med predstavo ne žvečimo, ne jemo in ne pijemo.
Pripada nam le desno naslonjalo.
Po končani prireditvi mirno in brez prerivanja zapustimo prostor.
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12. Fotografiranje in snemanje
Fotografiranje in snemanje v šoli je dovoljeno v skladu s 7. členom Šolskih
pravil.

13. Pri ocenjevanju znanja
Pri ocenjevanju znanja upoštevamo Šolska pravila o ocenjevanju znanja in
Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah.

14. Na izpitu
Na izpit pridemo pravočasno, vsaj 15 minut pred začetkom izpita.
Pred izpitom utišamo ali ugasnemo mobilni telefon.
V izpitni prostor vstopimo na poziv.
Ob vstopu pozdravimo (»Dober dan!«) in svoje stvari odložimo na za to
pripravljen prostor.
Vedno imamo s seboj pisalo.
Na izpitu sledimo navodilom komisije.
Po zaključku izpita se poslovimo (»Nasvidenje.«).

15. Pri vpisu v izredno izobraževanje
Potrkamo, vstopimo in spoštljivo pozdravimo. V kolikor so v pisarni drugi
udeleženci, učitelji ali je zaposlena oseba na telefonu oziroma zaposlena s čim
drugim, mirno počakamo zunaj. Lahko tudi vprašamo: »Lahko vstopim?«
Vstopimo na poziv.
Ko vstopimo, se najprej predstavimo in povemo, kaj želimo.
Prihajamo v času uradnih ur.
Prizadevamo si za spoštljivost.
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16. Urejenost in higiena
Ves čas bivanja v šoli skrbimo za osebno urejenost, higieno, red in čistočo.
Posebno skrb namenimo redu in čistoči v toaletnih prostorih.
Za seboj pospravljamo, odpadke pa ločujemo.
V rednem izobraževanju so dijaki v copatih.

BONTON PRI TELEFONIRANJU
Pozdravimo in se razločno predstavimo. (»Dober dan, sem Kaja Novak iz 1. b.«).
Pri telefoniranju smo vljudni. Govorimo primerno hitro, glasno in z ustreznim
tonom. Pomembne informacije ponovimo.
Na telefonski pogovor se pripravimo.
Poskrbimo, da med telefoniranjem ni motenj.
Pogovor naj bo kratek in jedrnat.
Pomembne besede poudarimo.
Izogibamo se zasebnim pogovorom v javnosti.
Telefonski pogovor vljudno zaključimo in se poslovimo.

Izbirajte besede, ki vam bodo pokazale pot do vaših ciljev.
Jeff Keller
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BONTON ELEKTRONSKE POŠTE
Sporočila v elektronski pošti naj bodo kratka in jedrnata. Tema sporočila naj bo z
besedo ali besedno zvezo napisana v razdelku Zadeva.
Elektronsko pošto oziroma elektronski naslov naj uporablja le lastnik. Naslov
elektronske pošte naj bo primeren za poslovno komuniciranje. Pripete
dokumente ustrezno naslovimo in oblikujemo.
V elektronski pošti smo spoštljivi. Težave in nesoglasja rešujemo osebno.
V nagovoru zapišemo, npr.:
»Spoštovani! Sem dijak 1. a/udeleženec oddelka 1/2 …«
Pri vsebini, ki jo zapišemo, vedno upoštevamo jezikovna pravila, saj gre za uradno
dopisovanje.
Sporočilo vedno zaključimo s pozdravom in imenom in priimkom, npr.:
»Lep pozdrav; Lepo vas pozdravljam;« lahko dodate:»Želim vam lepe praznike …«
(dobre želje so vedno dobrodošle). Ne uporabljajte okrajšav, npr. lp A …
Preden elektronsko pošto pošljemo, jo ponovno preberemo.

Branje osvobaja bralca in ga prestavi od branja knjige k branju
samega sebe in življenja na splošno.
Gabriel Zaid
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BONTON V ČASU IZREDNIH RAZMER
Upoštevamo Navodila za higieno kašlja in umivanje rok. Vir: Nacionalni inštitut
za javno zdravje
V skrbi za lastno zdravje in zdravje vseh upoštevamo priporočila NIJZ.
Upoštevamo navodila za nošenje maske.
Upoštevamo navodila za razkuževanje.
Za preprečevanje okužb zagotavljamo ustrezno in varno medsebojno razdaljo.

SPLETNI BONTON
Šolsko delo od doma je naša obveznost in dolžnost.
Za svojo odzivnost smo odgovorni. Z odzivnostjo kažemo svoj odnos do šole in
drug do drugega.
Odsotnost je potrebno napovedati in opravičiti.

Beseda je obleka duše.
Seneka
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BONTON e-DOGODKOV V ŽIVO
V e-dogodek v živo se vedno prijavimo pravočasno in z imenom in priimkom.
Ko se priključimo e-dogodku v živo, pozdravimo.
Na e-dogodku smo vidni, zato predhodno poskrbimo za urejenost.
Poskrbimo za kar se da nemoteč potek e-dogodka.
Med e-dogodkom v živo imamo izklopljen mikrofon, da ne motimo govorca.
Med e-dogodkom smo samoiniciativni in aktivno sodelujemo. Besedo dobimo,
ko pomahamo ali vprašanje zapišemo kot klepet. Mikrofon vklopimo med
klepetom, nato ga ponovno izklopimo.
Spoštljivo in koristno je, da smo prisotni ves čas e-dogodka.
Če je e-dogodek ocenjevanje znanja, se nanj dobro pripravimo in upoštevamo
Pravilnik o ocenjevanju znanja.
Gradiva, oddana učitelju, so oblikovana v skladu z navodili in oddana
pravočasno.
Spoštujemo avtorske pravice. Gradivo Srednje zdravstvene šole Ljubljana je
namenjeno samo dijakom in učiteljem Srednje zdravstvene šole Ljubljana.
Nekontrolirano deljenje, fotokopiranje, fotografiranje, snemanje, skeniranje in
podobno je prepovedano.

Ni nam treba imeti enakega mnenja, kot ga imajo drugi, moramo pa biti spoštljivi.
Taylor Swift
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Ne sam jamrat in nergat!
Probejte od sebe dat
več prijaznejših besed,
pa bo tud vam laži žvet.
Andrej Rozman Roza
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KODEKS ETIKE
SREDNJE ZDRAVSTVENE ŠOLE LJUBLJANA

1. Pri svojem ravnanju izhajamo iz načel: humanosti, strokovnosti, kakovosti,
varnosti, sočutja, odgovornosti, vestnosti in zanesljivosti.
2. V procesu izobraževanja vestno in odgovorno izpolnjujemo vse naloge, kot
sta udeležba na napovedanem ustnem in pisnem ocenjevanju znanja ter redno
obiskovanje pouka.
3. S svojimi dejanji, urejenostjo in točnostjo dokazujemo svojo zanesljivost.
4. Tako v zasebnem kot v šolskem okolju skrbimo za svoje kakovostno splošno
in strokovno znanje.
5. Skozi delovne izkušnje na praktičnem izobraževanju krepimo svojo
humanost in sočutje.
6. Skrbimo za dobre odnose s sošolci in zaposlenimi. Z vsemi ljudmi ravnamo
strpno in spoštljivo.
7. Delujemo sodelovalno in timsko.
8. S svojim govorjenjem, vedenjem in delovanjem skrbimo za ugled šole.
9. Svoje znanje, izkušnje in vrednote širimo tudi izven Srednje zdravstvene
šole Ljubljana.
10. Pomagamo sošolcem in mlajšim dijakom v izobraževanju. S svojim
ravnanjem smo zgled mlajšim generacijam.
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BELEŽKE
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BELEŽKE
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IZJAVA

Dijak/-inja________________________ iz _________ razreda
izjavljam, da sem seznanjen/-a s pravili lepega vedenja in Kodeksom etike
Srednje zdravstvene šole Ljubljana in da bom ravnal/-a v skladu z njimi.

V _____________________________, dne________________

Podpis dijaka/-inje:__________________________________
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Za Srednjo zdravstveno šolo Ljubljana pripravile:
Lidija Butina
Marjana Dolinar
Andreja Prebil
Ida Tarman Šmit

Pregledali:
Lucija Mejač Petek
Nataša Spindler

Odgovarja: mag. Silva Kastelic, ravnateljica

Spletna stran šole: https://www.szslj.si/

Lepa beseda nikomur ne preseda.
Domača modrost

