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V skladu s 60. e-členom Zakona o osnovni šoli je Svet šole Osnovne šole Prežihovega 

Voranca sprejel: 

 

 

PRAVILA ŠOLSKEGA REDA Osnovne šole Prežihovega Voranca začnejo veljati po 

sprejetju na Svetu šole. Z njim se seznanijo vsi zaposleni delavci, učenci šole in 

njihovi starši.  

 

Pravila šolskega reda je obravnaval učiteljski zbor 16. 2. 2017 in k njim dal pozitivno 

mnenje. 

 

Pravila šolskega reda je obravnaval Svet staršev 21. 2. 2017 in k njim dal pozitivno 

mnenje. 

 

Pravila šolskega reda je obravnaval Svet šole 23. 2. 2017 in k njim dal pozitivno 

mnenje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPREDELITEV POJMOV 

1. Učenec je spolno nevtralen izraz za udeleženca ali udeleženko v učnem procesu, 

ki obiskuje pouk na Osnovni šoli Prežihovega Voranca. 

2.  Mlajši učenec je učenec, ki še ni dopolnil 14 let in kazensko ni odgovoren za 

najtežje kršitve. 

3. Starejši učenec je učenec, ki je že dopolnil 14 let in je kazensko odgovoren za 

najtežje kršitve.  
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1  PRIHODI IN ODHODI 
 

1.1 ŠOLSKI ZVONEC 
 

Začetek in konec ure oznani zvonec – učno uro zaključi učitelj. V 5-minutnih odmorih 

učenci zamenjajo učilnice in se pripravijo na naslednjo šolsko uro.  

 

 

Ura Pouk Odmor 

predura   7.30–8.15  8.15–8.20 

1.   8.20–9.05  9.05–9.10 

2.   9.10–9.55  9.55–10.20 

 odmor za malico od 2. do 9. razreda 

3. 10.20–11.05 11.05–11.10 

4. 11.10–11.55 11.55–12.00 

12.00–12.20 – kosilo za učence 1. 

razreda 

5. 12.00–12.45 12.45–12.50 

6. 12.50–13.35 13.35–14.10 – čas za kosilo 

7. 14.00–14.45 14.45–14.50 

8. 14-50–15.35   

  

Učenci 1. razreda malicajo po 1. šolski uri. 

Učence, ki so v podaljšanem bivanju, pelje na kosilo 2. učitelj v 1. razredu oz. učitelj 

v podaljšanem bivanju po razporedu. 

Učenci od 6. do 9. razreda kosijo takoj po končani 5. ali 6. šolski uri. 
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1.2 PRIHODI V ŠOLO 
 

1.2.1 UČENCI 
 

 Učenci so dolžni k pouku prihajati pravočasno. Učenci naj v šolo pridejo najmanj 

10 minut pred začetkom pouka, da se pripravijo na pouk (preobuvanje, odhod v 

učilnico, priprava ustreznih šolskih potrebščin). 

 Vsak prihod ob 8.20 ali kasneje se šteje kot zamuda. Vsaka zamuda se šteje kot 

neopravičena ura (razen v izrednih razmerah); eno uro na semester se opraviči, 

učenec ima možnost te ure oddelati, tako da pride na preduro in naredi nalogo 

ali se uči.  

 

KRŠITEV SANKCIJA/UKREP 

Učenec zamuja v šolo. 1. Učenec pride naslednji dan na 

preduro in naredi nalogo ali se uči. 

2. Učenec ostane v šoli po pouku, kjer 

ga učitelj zaposli (domače naloge, 

pomoč sošolcem, pomoč učitelju, 

učenje …). 

3. Učenec pomaga v jedilnici, pobriše 

mize, stole, sortira s pladnja. 

4. Učenec čisti smeti v prostorih šole. 

 

Učenec se ne preobuje v avli šole. Učenec pride naslednji dan ob 7.30 

dežurat in učence opozarja na 

preobuvanje. 

 

Za 12 zamud se učencu izreče vzgojni ukrep. 
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1.2.2 STARŠI 
 

 Starši svojega otroka pospremijo do črte zaupanja (OD TOD ZMOREM SAM), ki 

je v šolski avli. 

 V času vzgojno-izobraževalnega procesa je prepovedano motiti delo učitelja in 

učencev (starši ne vstopajo v razred). 

 Starši, ki prepozno pripeljejo otroka v šolo, z njim počakajo v avli šole in ne 

motijo vzgojno-izobraževalnega procesa do konca ure.  

 Starši so vedno dobrodošli v šoli na roditeljskih sestankih, govorilnih urah, šoli 

in ostalih prireditvah in aktivnostih, ki jih organizira šola.  

 Na govorilne ure lahko prihajajo samo starši ali zakoniti skrbniki otroka.  

 

Vse učno-vzgojne probleme in prošnje učenci in starši rešujejo postopoma: 

1. z učiteljem razrednega pouka/z učiteljem podaljšanega bivanja/s 

predmetnim učiteljem; 

2. z razrednikom (na razredni stopnji je to učitelj razrednega pouka); 

3. s šolsko svetovalno službo; 

4. z ravnateljem. 

 

 

1.3 ODHODI IZ ŠOLE 
 

1.3.1 UČENCI 
 

 Učenci 10 minut po zaključku vzgojno-izobraževalnega prostora oz. kosilu 

zapustijo šolski prostor. 

 Učenci, ki obiskujejo podaljšano bivanje, se morajo ob odhodu javiti učitelju.  

 Učenci odhajajo domov s starši, s pooblaščeno osebo ali sami, s pisnim 

dovoljenjem staršev, ki ga mora učenec na zahtevo učitelja ob odhodu pokazati 

(potrdilo v beležki).  

 Ob vsaki spremembi odhoda učenca iz podaljšanega bivanja starši napišejo 

obvestilo za učitelja OPB v beležko. Učenec takoj ob prihodu učitelja 
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podaljšanega bivanja pokaže obvestilo, učitelj naj si to zabeleži za lastno 

evidenco.  

 Učenec mlajši od 7 let mora imeti spremljevalca, ki je že dopolnil 10 let.  

 Učenec lahko izjemoma zapusti šolo v času pouka zaradi nenadnih zdravstvenih 

težav ali drugih nenadnih izjemnih situacij.  

 

1.3.2 UČITELJI 

 V nujnem primeru mora učitelj ali drugi strokovni delavec že med učno uro 

preko enega izmed sošolcev učenca, ki ima težave, obvestiti razrednika o stanju 

učenca. 

 Razrednik v najkrajšem času o stanju učenca obvesti njegove starše.  

 V primeru, da razrednik ali učitelj ne more vzpostaviti stika s starši oz. skrbniki, 

zdravstvene težave učenca pa je potrebno nemudoma rešiti, mora učitelj, ki je v 

neposrednem stiku z učencem, v sodelovanju z vodstvom šole poskrbeti, da bo 

učenec zdravstveno oskrbljen v ustrezni zdravstveni instituciji.  

 V primeru poškodbe učenca mora učitelj, ki je bil najbližje poškodovanemu 

učencu, zapisati Zapisnik o poškodbi, ki ga podpišejo tudi priče.  

 

1.3.3 STARŠI 

 Če učenci odhajajo iz podaljšanega bivanja domov sami, starši o tem pisno 

obvestijo učitelje v obliki dovoljenja v beležki, ki ga mora učenec pokazati 

učitelju podaljšanega bivanja.  

 Ob vsaki spremembi odhoda učenca iz podaljšanega bivanja starši napišejo 

obvestilo za učitelja OPB v beležko.  

 Ob tretji zamudi prihoda staršev po otroka (po 16.30) se staršem izroči pisno 

vabilo na uradni razgovor z ravnateljem. Če po razgovoru znova zamudijo, 

družino obravnava svetovalna služba in po potrebi šola prijavi starše Centru za 

socialno delo.  

 Ko se učenci vračajo z ekskurzij v pozno popoldanskih ali večernih urah, so 

starši dolžni priti po njih na dogovorjeno mesto (sporoči šola, učitelj, učenec z 
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obvestilom pred odhodom), razen če ima učenec pisno dovoljenje staršev oz. 

zakonitih skrbnikov, da gre sam domov (obvestilo odda učitelju, razredniku).  

 Učitelji ne sprejemamo dovolilnic v obliki SMS-ov (starš pošlje SMS otroku in ta 

ga pokaže učitelju) ali telefonskih klicev (starš pokliče otroka in ga prosi, naj da 

učitelja na telefon).  

 Če starši ne pridejo po otroka, gre učenec skupaj z učiteljem do šole, od tam pa 

sam domov (za učence predmetne stopnje).  

 

1.4 OPRAVIČEVANJE ODSOTNOSTI 

1.4.1 STARŠI 

 Sporočajo šoli odsotnost otroka in jo v zakonito določenem časovnem roku 

opravičijo osebno na govorilnih urah, v pisni obliki na listu A4-formata ali 

obvestijo po elektronski pošti, v primeru zlorabe opravičil po elektronski pošti 

elektronska opravičila ne veljajo več.  

 Za neopravičen izostanek se šteje vsak izostanek od pouka, ki ga starši niso 

opravičili (pisno ali ustno) v 5 delovnih dneh.  

 Vsako zamujanje pouka, brez opravičila staršev, se zabeleži kot neopravičena 

ura.  

 

1.4.2 UČITELJI 

 Razrednik sproti obvešča starše o neopravičenih izostankih učenca. 

 V primeru 5 neopravičenih izostankov razrednik o tem pisno obvesti starše. 

 V primeru 12 neopravičenih izostankov razrednik povabi starše na razgovor, ki 

se ga udeleži tudi svetovalna služba. Za 12 zamud oziroma 12 neopravičenih ur 

se učencu izreče vzgojni ukrep. 

 V primeru 20 neopravičenih izostankov razrednik opravi sestanek s starši v 

prisotnosti svetovalne službe in ravnatelja. Če bi se težave stopnjevale naprej, 

šola po potrebi o tem obvesti tudi Center za socialno delo.  
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1.5 ZADRŽEVANJE UČENCEV PO POUKU 

1.5.1 UČENCI 
 

 Učenec po opravljenih šolskih obveznostih, kosilu (če je nanj naročen) v 10 

minutah zapusti šolske prostore.  

 Zadrževanje učenca v šolski garderobi je prepovedano.  

 Po pouku se učenci, ki niso vključeni v podaljšano bivanje, ne smejo zadrževati 

pred šolo. Pred šolo tudi iz varnostnih razlogov ni dovoljena uporaba skirojev, 

rolerjev in drugih prevoznih sredstev, razen če je to organizirano s strani šole. 

 

1.5.2 STARŠI 
 

 Učitelji starše na prvem roditeljskem sestanku obvestijo, da lahko svojega 

otroka (za učence od 6. do 9. razreda) po pouku usmerijo v mestno knjižnico, 

kjer imajo otroci dostop do računalnika in do tihe sobe za opravljanje domačih 

nalog. 

 

1.6 INTERESNE DEJAVNOSTI 
 

V času podaljšanega bivanja potekajo tudi interesne dejavnosti.  

 

Učitelj ali izvajalec, ki vodi interesno dejavnost, pride prijavljene učence iskat v 

učilnico in jih po zaključku dejavnosti pripelje nazaj v učilnico, kjer jih preda učitelju 

podaljšanega bivanja.  

 

V tem času je za učence (njihovo opremo in razreševanje konfliktov) odgovoren 

učitelj/izvajalec interesne dejavnosti. 

 

2 ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI 
 
Na osnovi Vzgojnega načrta šole in v sodelovanju strokovnih delavcev šole, učencev 

ter staršev je kakršnakoli oblika nasilja na šoli in v šolskem okolišu prepovedana 

(ničelna toleranca do nasilja). 
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2.1 SNEMANJE IN FOTOGRAFIRANJE 

Zvočno in slikovno snemanje in fotografiranje šolskih prostorov, zaposlenih in 

učencev je v času celotnega vzgojno-izobraževalnega procesa prepovedano (razen v 

primerih, ko ima oseba dovoljenje vodstva šole). 

 

2.2 E-NAPRAVE 

2.2.1  UČENCI 
 

 Učencem je uporaba e-naprav v času izvajanja vzgojno-pedagoškega procesa 

prepovedana, razen v primeru uporabe v didaktične namene in z dovoljenjem 

učitelja.  

 V nujnem primeru se učenec lahko v času izvajanja vzgojno-pedagoškega 

procesa obrne na tajništvo šole in tam opravi nujen klic.  

 Uporaba e-naprav je učencem dovoljena le po koncu izvajanja vzgojno-

izobraževalnega procesa. 

 

KRŠITEV SANKCIJA/UKREP 

Učenec uporablja e-naprave med 

poukom. 

Učitelj učencu odvzame e-napravo in jo 

vrne isti dan po pouku.  

Učenec 5-krat prekrši oz uporablja e-

naprave v času vzgojno-izobraževalnega 

procesa. 

Učitelj učencu odvzame e-napravo in 

obvesti starše, da pridejo po e-napravo.  

 

2.2.2  ODVZEM E-NAPRAV 
 
Če se odvzame katerokoli e-naravo: 

 Učitelj, pri katerem pride do kršitve, vzame e-napravo in jo učencu vrne, ko 

zaključi s svojim poukom. 

 Po petem odvzemu se e-naprava odvzame in učitelj, ki je e-napravo zasegel, 

obvesti o odvzemu starše, ki pridejo e-napravo prevzet.  
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2.2.3  UPORABA E-NAPRAV V PODALJŠANEM BIVANJU 
 
E-naprave so izklopljene, razen če je dogovor med učiteljem in starši drugačen. 

 

2.3 DRUGE OMEJITVE ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI 

 Strokovni delavec lahko učencu začasno odvzame tudi druge predmete ali 

snovi, ki ne sodijo v šolo in jih preda razredniku, ki jih vrne učencu ali staršem 

po dogovoru. 

 V šolo ni dovoljeno prinašati nevarnih predmetov ali drugih predmetov, ki jih 

učenec ne potrebuje. 

 Kajenje, uživanje alkoholnih pijač, drog, drugih psihoaktivnih sredstev ali drugih 

snovi, ki so škodljive za otrokovo zdravje in razvoj (npr. energetske pijače), je 

v prostorih šole in šolskega okoliša prepovedano. Prav tako prepoved velja za 

čas izvajanja dnevov dejavnosti, ekskurzij, šole v naravi in taborov.  

 Učencem svetujemo, da dragocenih predmetov ali večje vsote denarja ne nosijo 

v šolo.  

 Za izgubljene ali drugače odtujene zgoraj omenjene stvari šola ne prevzema 

odgovornosti.  

 

 

2.4 DEŽURSTVO 

2.4.1 DOLŽNOSTI DEŽURNEGA UČENCA 
 

Dežurni učenec: 

 je na dežurnem mestu prisoten od 7.30 do 13.45, 

 je vljuden, pozdravlja obiskovalce in zaposlene, 

 sprejema obiskovalce in jih pospremi, 

 opozarja učence na preobuvanje v copate v avli šole (kršitelje zapiše in seznam 

odda razredniku), 

 posreduje obvestila (okrožnice) za učence in učitelje, 

 odnese malico ob 9.50 v 2. razred, 

 zagotavlja urejenost dežurnega prostora, 
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 s seboj ne prinaša hrane in pijače, 

 po odmorih naredi kratek obhod šole (skrbi za red pri šolskih omaricah –

kršitelje zapiše); pobere smeti in v sanitarnih prostorih ugasne luči; po potrebi 

poišče pomoč snažilke in ji pomaga), 

 v času dežurstva prepiše učno snov, naredi domačo nalogo in se uči (ne 

uporablja e-naprav), 

 od 12.40 do 13.00 in od 13.30–13.45 pred jedilnico skrbi za pravilno odlaganje 

šolskih torb, 

 na kosilo odide po končanem dežurstvu (po 13.45), 

 opravlja druge naloge po naročilu šolskega osebja. 

* Pri mizi dežurnega učenca se ne zadržujejo sošolci in prijatelji. 

 

Dežurnemu učencu se v času dežuranja odvzamejo vsi skiroji, rolke, loparji in drugi 

rekviziti, ki motijo opravljanje dela in se vrnejo čez en teden (*odvzeto se shrani v 

zbornici, učitelj). 

 

Učenec, ki ne dosega standardov pri določenih predmetih, je prisoten pri pouku, da 

nadomesti manjkajoče vsebine in znanja (zato ni dežuren). 

Učenec, ki je veliko odsoten od pouka ali ne opravlja šolskega dela določenega z akti 

šole, ne dežura. 

 

2.4.2 DOLŽNOSTI DEŽURNEGA UČITELJA/STROKOVNEGA DELAVCA 
 

 V jedilnici dežura dežurni učitelj po seznamu, ki je viden v zbornici.  

 V jedilnici dežurni učitelj dežura od 12.45–14.00. 

 

Dežurni učitelj v jedilnici skrbi: 

 za miren in urejen prihod učencev v jedilnico, 

 da učenci odložijo torbe v predalnike oziroma v vrsto pred predalnike, 

 da gredo učenci k razdeljevalnemu pultu brez prerivanja in se registrirajo s 

kartico, 

 da učenci po končanem obroku pospravijo prostor, kjer so jedli, 
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 da se tisti učenci, ki ne kosijo, ne zadržujejo v jedilnici. 

 

Učitelj podaljšanega bivanja v jedilnici:  

 poskrbi za miren prihod in odhod svojega razreda iz jedilnice 

 posede svoj razred po vnaprej določenem sedežnem redu (ista miza, isti stol) 

 se v jedilnici usede na strateško mesto: sedi tako, da ima pregled nad vsemi 

učenci in da lahko z njimi komunicira (lahko tudi neverbalno) 

 v mesecu septembru tekočega šolskega leta posebno pozornost nameni 

pogovoru z učenci o pravilih šolskega reda, kamor spadajo tudi pravila v 

jedilnici. 

 

Učitelji po razporedu dežurajo na hodnikih šole. V času predur so notranja vhodna 

vrata med 7.40 do 8.05 zaprta. Učenec, ki ima preduro, mora priti v šolo do 

najkasneje 7.40, po tem času zaradi motenja vzgojno-izobraževalnega procesa vstop 

ni več mogoč.  

 

2.4.3 DOLŽNOSTI UČENCA REDITELJA 

Vsak teden so v oddelku učenci reditelji. Njihova naloga je, da: 

 ob pričetku ure javijo učitelju odsotnost učencev, 

 po vsaki uri očistijo tablo in uredijo učilnico, 

 prinesejo malico in po njej pospravijo, 

 obvestijo tajništvo ali vodstvo šole, če učitelja več kot 10 min po zvonjenju ni k 

pouku. 

 

3 ZDRAVSTVENO VARSTVO UČENCEV 

 

Osnovna šola je vzgojno-izobraževalna ustanova, v kateri smo zelo pozorni na zdravje 

vseh udeležencev, učenci naj zato v primeru bolezni ostanejo doma.  
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3.1 ZAGOTAVLJANJE ZDRAVSTVENE PREVENTIVE  

3.1.1  STARŠI 

 Starši lahko pomembno prispevajo k zmanjšanju tveganja za širjenje okužb, če 

upoštevajo priporočila glede ponovne vključitve učenca v skupino in tako 

preprečijo širjenje bolezni.  

 Starši so dolžni priti po bolnega otroka v čim krajšem možnem času po 

obvestilu učitelja. 

 V primeru ušivosti otrok ostane doma, dokler lasišče ni očiščeno.  

 V primeru uši mora starš to takoj javiti razredniku, otroka zadržati doma in 

ukrepati po navodilih Nacionalnega inštituta za javno zdravje.  

 

3.1.2  UČITELJI 

 V šoli učitelji učencem ne dajemo nobenih zdravil razen v izjemnih primerih, 

npr. pri sladkorni bolezni. 

 Paket prve pomoči je v učiteljski zbornici.  

 

3.2 UKREPANJE V PRIMERU POŠKODB 

3.2.1 UČITELJI 

 Vsak delavec šole je dolžan takoj ukrepati, ko opazi poškodbo ali slabo počutje 

učenca. 

 Učenca je potrebno namestiti na varno mesto in mu zagotoviti spremstvo 

odrasle osebe. 

 Strokovni delavec nudi učencu prvo pomoč. Prav tako o nezgodi obvesti starše 

in razrednika, v nujnih primerih pa tudi zdravnika, reševalno službo in 

ravnatelja.  

 O nezgodi, poškodbi in nudenju prve pomoči strokovni delavec zapiše zapisnik, 

ki ga podpiše tudi priča.  

 V primeru, da je poškodba nastala zaradi nasilnega dejanja ali hujše nesreče, je 

šola o tem dolžna obvestiti tudi policijo.  
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3.3 VARNOST UČENCEV V PROMETU 

Spoštovanje pravil prometne varnosti je življenjsko pomembno za vsakega 

udeleženca v cestnem prometu. Če teh pravil ne upoštevamo, ogrožamo sebe in 

druge udeležence v prometu.  

 

3.3.1 UČENCI 

 Na avtobusni postaji morajo učenci mirno počakati na prihod vozila za prevoz 

(učenec čaka v skupini, na primerni varnostni razdalji in se ne premika, dokler 

se vozilo popolnoma ne ustavi).  

 Pri čakanju na prevoz mora učenec ravnati tako, da drugih ne spravlja v 

nevarnost.  

 Pri vstopanju v vozilo morajo učenci vstopati posamično. 

 Pri vstopanju in izstopanju učenci pozdravijo voznika in morebitne sopotnike.  

 Vsak potnik (učenec) je prevozniku dolžan povrniti škodo, ki jo je povzročil na 

oz. v vozilu.  

 Učenec mora v primeru neželenega vedenja upoštevati opozorila strokovnega 

delavca in jih razumeti kot korak k izboljšanju njegove osebne varnosti.  

 

3.4 SKRB ZA ČISTO IN UREJENO OKOLJE 

 

 Odpadke ločujemo v ločene koše za smeti: za embalažo, papir in ostale 

odpadke. 

 Zamaške in baterije ločujemo v zato namenjene zaboje.  

 Šola sodeluje v različnih projektih na temo ekološkega zavedanja in skrbi za 

okolje.  

 Posebno skrb namenjamo čistemu in urejenemu šolskemu okolju, zato strokovni 

delavec poskrbi, da učenci odpadke pospravijo za seboj.  

 V primeru nezgode s prehrano (razlitje tekočine …) učenec za seboj pospravi, 

po pripomočke za čiščenje se obrne na kuhinjsko osebje. Pri tem lahko prosi za 

pomoč čistilko.  
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Učenci so dolžni sodelovati pri organiziranih in dogovorjenih oblikah vzdrževanja in 

urejanja šole in njene okolice.  

 

4 IZPOLNJEVANJE UČNO-VZGOJNIH OBVEZNOSTI 

4.1 . DOMAČE NALOGE 
 

Učenec mora redno obiskovati pouk in izpolnjevati svoje dolžnosti. 

 

4.2 . ODSOTNOST UČENCA 
 

Učenec, ki izostane zaradi bolezni od pouka, ne prihaja v šolo. 

 

4.2.1 UČENCI 

 
 Manjkajoče domače naloge mora učenec opraviti še isti dan po pouku (možnost 

restitucije: pri restituciji se med seboj povežeta razredna in predmetna stopnja: 

npr. tretješolec, ki ne dela domačih nalog, je poklican na preduro, kjer naredi 

manjkajočo nalogo). Tedenski razpored dežurnih učiteljev, pri katerih učenec 

opravi restitucijo, je viden v zbornici. Če učenec te možnosti ne izkoristi in na te 

ure po ali pred poukom ne pride, po treh ponovitvah dobi vzgojni opomin ali pa 

se upoštevajo kriteriji za udeležbo na nadstandardnih strokovnih izletih in 

ekskurzijah. 

 Če učenec ne pride na uro restitucije in naredi manjkajoče naloge doma, se 

upošteva, da je svoje dolžnosti opravil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRŠITEV RESTITUCIJA SANKCIJA/UKREP 

Učenec nima domače 

naloge. 

Manjkajoče DN mora 

opraviti še isti dan po 

pouku ali v dogovoru z 

učiteljem. 

*Za narejeno domačo 

nalogo se upošteva, ko jo 

učenec pokaže učitelju. 

Učenec mora ostati na 

šoli po pouku in napisati 

nalogo ne glede na druge 

(izvenšolske) obveznosti 

pod nadzorom učitelja. 
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5 PRAVILA V ČASU VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA 

PROCESA 

5.1 UČILNICE 

5.1.1 UČENCI 

 Oddelčne skupnosti skrbijo za osnovno urejenost učilnic. 

 Ob koncu učne ure strokovni delavec poskrbi, da so vsi uporabljeni učni 

pripomočki pospravljeni v omare ali na določen prostor. 

 Učenci ne smejo nikoli odpirati oken brez navzočnosti strokovnega delavca. Za 

zračenje učilnice je zadolžen strokovni delavec. 

 Vsi delavci šole in učenci imajo odgovornost za primerno rabo opreme in 

prostora. 

 Tudi učenci odgovarjajo za opremo, učila in ves šolski inventar.  

 Noben učenec ne sme samovoljno stikati po mizi učiteljev in drugih strokovnih 

delavcev ali po klopeh, torbah in garderobnih omaricah drugih učencev.  

 Med poukom ni dovoljeno žvečiti žvečilnih gumijev. 

5.2 HODNIKI IN SANITARIJE  

 Strokovni delavci opravljajo dežurstva na hodnikih pred poukom in med 

odmori po določenem razporedu. 

 Učenci hodijo po hodnikih in stopnicah umirjeno, ne tekajo, se ne prerivajo 

in ne kričijo.  

 Učenci malicajo v učilnicah oz. jedilnicah. 

 Učenci uporabijo sanitarije v nadstropju, kjer imajo pouk. 

 Učenci varčno uporabljajo toaletni papir, vodo in milo.  

 Sedenje na hodnikih je dovoljeno samo na klopcah, na policah in radiatorjih 

je sedenje prepovedano.  

 Učenci so dolžni upoštevati navodila dežurnega učitelja in ostalih strokovnih 

delavcev šole.  

 

mailto:tajnistvo@o-pv.lj.edus.si


OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA    
PREŽIHOVA 8 
1000 LJUBLJANA  
 

19 
Ljubljana, oktober 2016 

tel.: 01 2443 250 
fax: 01 2443 259 

e-mail: tajnistvo@o-pv.lj.edus.si 

 

5.3 ŠOLSKA GARDEROBA 

 Učenci se ob vsakem prihodu in izhodu iz šolske stavbe preobujejo v avli šole. 

 Učenci hranijo svojo vrhnjo garderobo in obutev v šolski garderobi ali 

garderobnih omaricah na hodnikih. 

 Dežnike učenci odlagajo v zato pripravljeno posodo.  

 V šoli ni dovoljeno shranjevanje skirojev, rolerjev, rolk in drugih prevoznih 

sredstev, za to je namenjena kolesarnica na šolskem parkirišču. 

 Predmete in snovi, ki ne sodijo v šolo oz. je njihov prinos v šolo prepovedan, 

učenci ne smejo odlagati v garderobne omarice.  

 Urejenost garderobe oz. garderobnih omaric lahko preveri razrednik ob 

prisotnosti učenca. 

 Učenci morajo ob koncu pouka pred podelitvijo spričevala popolnoma izprazniti 

in počistiti svojo omarico. 

 Šola ne odgovarja za predmete, ki jih učenci prinašajo v šolo in jih hranijo v 

šolski garderobi oz. garderobnih omaricah na hodnikih. 

 V primeru izgube ključa garderobne omarice mora učenec sam poskrbeti za 

izdelavo duplikata. 

 Ob koncu 9. razreda učenci šoli vrnejo ključe garderobnih omaric (dajo jih 

razredniku).  

 Garderobne omarice ne smejo biti popisane, polepljene, pobarvane ali kako 

drugače poškodovane. Škodo mora poravnati povzročitelj sam. 

 Med in po pouku se v prostoru šolske garderobe ni dovoljeno zadrževati.  

 

5.4 ŠOLSKA KNJIŽNICA 

5.4.1 UČENCI 

 Ko vstopimo v knjižnico, pozdravimo. 

 V knjižnico vstopamo obuti v copate. 

 V knjižnici ne jemo in ne pijemo. 

 Knjižničarki predložimo člansko izkaznico in knjige, ki jih vračamo, šele nato 

izbiramo novo gradivo. 

 Novega gradiva si ne moremo izposoditi, dokler ne vrnemo že izposojenega. 
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 Izbrano gradivo pokažemo knjižničarki, ki ga vpiše v računalnik, nato lahko 

zapustimo knjižnico. 

 Izposojeno gradivo vrnemo v treh tednih. Lahko ga podaljšamo za še tri tedne, 

če ni gradivo za domače branje.  

 Izposojene knjige lahko podaljšamo samo z izkaznico, izposojamo si tudi samo z 

izkaznico, vračamo pa lahko tudi brez izkaznice. 

 Poškodovano ali izgubljeno gradivo nadomestimo z novim enakovrednim. 

 Učenci od 6. do 9. razreda, ki čakajo na dejavnosti ali starše, lahko v knjižnici 

pišejo domače naloge, berejo ali se učijo. To morajo knjižničarki tudi povedati. 

 

5.5 VELIKA IN MALA TELOVADNICA 

5.5.1 UČENCI 
 

 V garderobah se učenec pripravi na pouk športa.  

 V garderobi in straniščih skrbijo učenci za red in čistočo. 

 Športno opremo učenci prinašajo v vrečki, obvezna je kompletna športna 

oprema po navodilih učitelja športa. 

 Učenci morajo biti pri pouku športa oblečeni tako, da ta ne more povzročiti 

nesreče ali poškodbe (nedrseča obutev, spenjanje dolgih las, brez nakita …). 

 Če učenec ne prinese športne opreme, mora opraviti nalogo, ki jo določi učitelj. 

 Če učenec petkrat ne sodeluje pri športnih aktivnostih, mora opraviti nalogo, ki 

jo določi učitelj. 

 Za stvari, ki ostanejo v telovadnici, skrbijo učenci sami. 

 Učenec ne uporablja športnega orodja in pripomočkov, dokler za to ne dobi 

dovoljenja učitelja.  

 

KRŠITEV SANKCIJA/UKREP 

Učenec je brez športne opreme. Če učenec ne prinese športne opreme ali 

ne sodeluje pri športnih aktivnostih 

petkrat, mora opraviti nalogo, ki jo določi 

učitelj in katero učitelj lahko oceni. 
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5.5.2 STARŠI 
 

 V telovadnici lahko v času pouka ali druge redne dejavnosti vstopijo starši in 

obiskovalci samo z dovoljenjem učitelja oziroma strokovnega delavca.  

 Zaradi varnosti lahko ravnatelj gibanje omeji s posebnim sklepom.  

 

5.5.3 UČITELJI 
 

 V telovadnicah mora biti pred uporabo pregledano in popravljeno vso telovadno 

orodje, da ne bi prišlo pri pouku športa, interesni dejavnosti ali drugi vrsti 

vadbe do nesreče. Pregled opravijo strokovni delavci, ki uporabljajo telovadnico 

ob prisotnosti hišnika.  

 Vsako okvaro orodja je potrebno javiti ravnatelju in hišniku. Okvarjenega orodja 

se ne sme uporabljati. 

 Za telovadno orodje skrbijo vsi uporabniki telovadnice. 

 Po vadbi morajo orodje pospraviti na svoje mesto. 

 Vsaka skupina vstopa v telovadnico samo v spremstvu učitelja ali vaditelja. 

 V telovadnici učenci ne smejo biti brez nadzora.  

 V času, ko se učenci v garderobi pripravljajo na pouk športa, mora biti učitelj ali 

vaditelj v bližini. 

 Strokovni delavec, ki izvaja uro, izvaja tudi nadzor v garderobah in straniščih.  

 Strokovni delavci morajo pri težjih vajah za varno izvedbo poskrbeti tako, da 

varujejo učenci sami ali s pomočjo drugih učencev.  

 

V telovadnicah mora biti paket prve pomoči. Prvo pomoč nudi strokovni delavec ali 

vaditelj, ki se ob nezgodi nahaja v telovadnici. Po nudenju prve pomoči učitelj 

obvesti razrednika in starše, v nujnem primeru pa tudi zdravnika, reševalno službo 

in ravnatelja. O nezgodi ali poškodbi in nudenju prve pomoči učitelj zapiše 

zapisnik. 

 

Najemniki uporabljajo s pogodbo določene prostore samo v dovoljenem času.  
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5.6 JEDILNICA 

5.6.1 UČENCI 
 

 V šolsko jedilnico lahko vstopajo samo učenci v šolskih copatih.  

 Učenec odloži torbo v omaro oz. v urejeno vrsto pred omaro.  

 Učenec pride v jedilnico mirno (brez tekanja in prerivanja). 

 Učenec pripravi kartico za registracijo (ali listek iz računovodstva), tako da jo 

vidi dežurni učitelj in se registrira.  

 V vrsti za kosilo učenec tiho in umirjeno stoji, se ne vriva v vrsto in ne preriva.  

 Učenci 1. in 2. triade pridejo v jedilnico tiho in v poravnani vrsti že iz matičnega 

razreda v spremstvu učitelja OPB. Prav tako pojedo kosilo pod nadzorom istega 

učitelja.  

 Za mizo sedi toliko učencev, kolikor je predvideno število stolov pri mizi.  

 Učenec poje kosilo v skladu z bontonom o kulturnem prehranjevanju.* 

 V primeru polite tekočine ali raztresene hrane učenec pobriše in pospravi za 

seboj. Po pripomočke za čiščenje se obrne na kuhinjsko osebje.  

 Po končanem kosilu vrne stol na prvotno mesto, pospravi pladenj in počisti za 

seboj (mizo, stol in tla). 

 Po končanem kosilu učenec mirno zapusti jedilnico. 

 Učenec, ki ni prijavljen na šolsko kosilo, ne vstopa v jedilnico. 

 

5.6.2 PRAVILA BONTONA O KULTURNEM PREHRANJEVANJU 
 

o Med jedjo ne govorimo, 

o žvečimo z zaprtimi usti, 

o primerno uporabljamo jedilni pribor, 

o na stolih se ne zibamo, 

o med jedjo se ne sprehajamo po jedilnici. 
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KRŠITEV SANKCIJA/UKREP 

Učenec ne upošteva pravil o prihodu v 

jedilnico (tekanje, prerivanje, vpitje). 

Učenec gre na konec vrste. 

Učenec uporablja e- naprave. Učencu se e-naprava odvzame. 

Učenec torbe ne odloži na za to 

predviden prostor ali skriva torbe. 

Naslednji dan učenec pospravlja torbe 

(1 ali 2 dni po presoji učitelja). 

Učenec je obut v čevlje.  Naslednji dan učenec dežura v jedilnici 

(1 ali 2 dni po presoji učitelja). 

Učenec prehiti vrsto za kosilo. Učenca se postavi čisto na konec 

vrste. 

Učenec za seboj ne pospravi prostora 

(miza, stol, pladenj). 

Naslednji dan učenec briše mize, 

pospravlja stole in prazni pladnje (1 

ali 2 dni po presoji učitelja). 

Neustrezen prihod v jedilnico (tekanje, 

prerivanje, prepiranje). 

Učenec gre na konec vrste. 

 

5.6.3 UČITELJI 
 

 V jedilnici dežura dežurni učitelj po seznamu, ki je viden v zbornici.  

 V jedilnici dežurni učitelj dežura od 12.45–14.00. 

 

5.6.4 STARŠI 
 

 Staršem vstop v jedilnico ni dovoljen.  

 V nujnem primeru se starši lahko obrnejo na dežurnega učenca, ki prenese 

sporočilo dežurnemu učitelju v jedilnici.  
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5.7  IGRIŠČE 

 Učenci gredo na igrišče pod nadzorom strokovnega delavca in ga zapustijo 

samo z njegovim dovoljenjem.  

 Pri vseh dejavnostih učenci upoštevajo navodila strokovnega delavca.  

 Šolsko igrišče pred šolo je do 16.30 namenjeno izključno pouku športne vzgoje 

ali podaljšanemu bivanju.  

 

5.8  POZABLJENI ALI POŠKODOVANI PREDMETI 

5.8.1  POZABLJENI PREDMETI 

 Pozabljene predmete se hrani v kabinetu nasproti zbornice.  

 Svoje pozabljene predmete lahko učenec poišče v kabinetu. Za pomoč naj se 

obrne na učitelja, razrednika ali hišnika (ključ od kabineta). 

 Če učenec najde kak pozabljen predmet, opozori učitelja, razrednika ali hišnika, 

da ga ta shrani v kabinetu za pozabljene predmete.  

 

5.8.2  POŠKODOVANI PREDMETI 

 Če učenec poškoduje kak šolski predmet, o tem obvesti razrednika ali hišnika. 

 V primeru, da učenec namerno poškoduje šolsko opremo, zgradbo ter lastnino 

drugih učencev, strokovnih delavcev ali obiskovalcev šole, se ukrepa v skladu s 

Pravili šolskega reda OŠ Prežihovega Voranca in Pravilnikom o vzgojnih 

opominih v osnovni šoli. Namerne poškodbe je potrebno plačati po veljavnem 

ceniku oz. ocenitvi škode. 

 Če učenec opazi kak poškodovan šolski predmet, o tem obvesti razrednika ali 

hišnika.  

5.9  PLAKATI S PRAVILI IN NALOGAMI 

o V avli je viden plakat o preobuvanju v copate. 

o Pri dežurnem učencu je viden plakat o nalogah dežurnega učenca. 

o V jedilnici so vidni piktogrami in plakat o bontonu in želenem vedenju v jedilnici. 

o Na šoli so vidni ostali piktogrami. 

o V zbornici so vidni plakati o nalogah dežurnega učitelja. 
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6 PRILOGE 

 

6.1 PRILOGA 1: Pravila v času VIZ procesa v učilnicah 

 

6.2 PRILOGA 2: Dnevi dejavnosti, ekskurzije, šole v naravi in 
tabori 

 

6.3 PRILOGA 3: Status športnika oz. kulturnika 

 

6.4 PRILOGA 4: Status otroka s posebnimi potrebami

mailto:tajnistvo@o-pv.lj.edus.si


OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA    
PREŽIHOVA 8 
1000 LJUBLJANA  
 

26 
Ljubljana, oktober 2016 

tel.: 01 2443 250 
fax: 01 2443 259 

e-mail: tajnistvo@o-pv.lj.edus.si 

 

  

Pravila šolskega reda so oblikovali: 

o Mateja Flajs 

o Nina Habič 

o Olgica Košorok 

o Petra Kukec 

o Nina Pavlin 

o Jana Petek 

o Andreja Troppan 

o Petra Veber Tasič 

o Eva Staver 

o Metka Zorec 

 

 

Pri sestavljanju splošnih pravil, ki se nahajajo v prilogah, so sodelovali: 

o Nina Habič in Tadej Žvikart 

o Janja Jaklič 

o Alenka Ložar Borko in Karin Havliček 

o Nina Pavlin  

o Damjan Perš 

o Marina Seme 

o Vilma Simončič Grmovšek 

o Dragica Stanić 

o Metka Zorec 
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