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Na podlagi 60. e člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06, 102/07, 107/10, 87/11 
in 40/12 – ZUJF, 63/13)  svet OŠ Frana Metelka Škocjan sprejema PRAVILA ŠOLSKEGA REDA 
OSNOVNE ŠOLE FRANA METELKA ŠKOCJAN. 
Pravila šolskega reda OŠ Frana Metelka Škocjan so samostojen dokument. Uporabljajo se v 
povezavi z Vzgojnim načrtom OŠ Frana Metelka Škocjan in Hišnim redom OŠ Frana Metelka 
Škocjan. 
 
 

ZLATA PRAVILA 
 
ki veljajo za vse udeležence VIZ procesa so: 

 znanje ja naša vrednota, 
 pozdravljanje je naša lepa navada, 

 uporabljamo vljudnostne besede (prosim, hvala, izvoli, oprosti ...), 

 preden vstopimo, potrkajmo, 

 spoštujemo trud in delo ostalih, 

 spoštujemo sebe in druge, 

 učimo se za življenje, 

 pri delu se potrudimo po svojih najboljših močeh, 

 težave rešujemo sproti, 

 gojimo prijateljske odnose, 

 pripravljeni smo pomagati, 

 opravičimo se, če koga prizadenemo, 

 za svoja dejanja odgovarjamo sami, 

 odgovorno ravnamo s hrano, 

 skrbimo za čistočo okolja in varčujemo z energijo. 

 
 
 

1. PRAVICE IN DOLŽNOSTI UČENCEV 
 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 
1. člen 

(vsebina pravil in njihova veljavnost) 
 
S temi pravili se podrobneje opredeljujejo z zakonom določene pravice in dolžnosti učencev v 
osnovni šoli, način uveljavljanja pravic in izpolnjevanja dolžnosti, nagrajevanje, izrekanje 
vzgojnih ukrepov ter pravice in dolžnosti strokovnih delavcev in ravnatelja šole pri 
uresničevanju določb teh pravil. Pravila veljajo na območju šole in  površinah, ki sodijo v šolski 
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prostor, na območju, kjer se nahajajo učenci zaradi dejavnosti v organizaciji šole ter na 
organiziranih prevozih učencev. 
 

2. člen 
(pravice učencev) 

 
Pravice učenca v osnovni šoli so:  
– da obiskuje pouk in druge vzgojno-izobraževalne dejavnosti,  
– da pridobiva znanje, spretnosti in navade za vseživljenjsko učenje,  
– da mu je v šoli zagotovljeno varno in spodbudno okolje,  
– da šola organizira življenje in delo s spoštovanjem univerzalnih civilizacijskih vrednot in 
posebnosti različnih kultur,  
– da mu šola zagotavlja enakopravno obravnavanje ne glede na spol, raso in etnično 
pripadnost, veroizpoved, socialni status družine in druge okoliščine,  
– da šola zagotovi varovanje njegovih osebnih podatkov v skladu z zakonom in drugimi 
predpisi,  
– da učitelji in drugi delavci šole spoštujejo njegovo osebnost in individualnost ter njegovo 
človeško dostojanstvo in pravico do zasebnosti,  
– da mu je omogočeno tudi izven pouka pridobiti dodatno razlago in nasvet v šolskih prostorih 
in v zato določenih terminih, 
– da se pri pouku upošteva njegova radovednost ter razvojne značilnosti, predznanje in 
individualne posebnosti, dokler je to povezano z doseganjem učnih ciljev in je v mejah 
konstruktivnosti dela 
– da pri pouku dobi kakovostne informacije, ki sledijo sodobnemu razvoju znanosti in strok,  
– da dobi o svojem delu sprotno, pravično in utemeljeno povratno informacijo,  
– da dobi pri svojem delu pomoč in podporo s strani strokovnih delavcev, če ju potrebuje,  
– da svoji razvojni stopnji primerno sodeluje pri oblikovanju dnevov dejavnosti, ekskurzij, 
interesnih dejavnosti in prireditev šole,  
– da se lahko svobodno izreče o vseh vprašanjih iz življenja in dela šole na spoštljiv način,  
– da se vključuje v delo oddelčne skupnosti učencev, skupnosti učencev šole in šolskega 
parlamenta,  
– da sodeluje pri ocenjevanju,  
– da sodeluje pri dogovorjenih skupnih aktivnostih. 
 
 

3. člen 
(dolžnosti učencev) 

Dolžnosti učenca so:  
– da spoštuje pravice drugih učencev in delavcev šole in ima spoštljiv in strpen odnos do 
individualnosti, človeškega dostojanstva, etnične pripadnosti, veroizpovedi, rase in spola,  
– da izpolni osnovnošolsko obveznost, 
– da redno in točno obiskuje pouk in druge vzgojno-izobraževalne dejavnosti,  
– da izpolnjuje svoje učne in druge šolske obveznosti,  
– da učencev in delavcev šole ne ovira in ne moti pri delu,  
– da v šoli in izven šole skrbi za lastno zdravje in varnost ter ne ogroža zdravja in varnosti ter 
osebnostne integritete drugih učencev in delavcev šole,  
- da spoštuje pravila bontona, 
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– da spoštuje hišni red in pravila šolskega reda,  
– da varuje in odgovorno ravna s premoženjem šole ter lastnino učencev in delavcev šole ter 
le-tega namerno ne poškoduje,  
– da se spoštljivo vede do drugih,  
– da sodeluje pri urejanju šole in šolske okolice, dogovorjenem v oddelčni skupnosti ali 
skupnosti učencev šole,  
- da sodeluje pri dogovorjenih oblikah dežurstva učencev, 
- da kot učenec te šole varuje svoj ugled in ugled šole.  
 
 
 

II. UVELJAVLJANJE PRAVIC IN IZPOLNJEVANJE DOLŽNOSTI UČENCA 

 
1. Organiziranost učencev v osnovni šoli Frana Metelka Škocjan 
 

4. člen 
(oddelčna skupnost) 

 
V Osnovni šoli Frana Metelka Škocjan in na Podružnici Bučka se učenci organizirajo v oddelčne 
skupnosti. Oddelčna skupnost je temeljna oblika organiziranosti učencev enega oddelka.  
Oddelčna skupnost voli predsednika in namestnika, ki vzorno opravljata svoje delo in  sta 
predstavnika oddelka v skupnost učencev šole. Volitve so glede na dogovor v oddelku lahko 
tajne ali javne. 
Sestanki in srečevanja skupnosti učencev matične šole in podružnične šole potekajo skupno. 
 
 

5. člen 
(naloge oddelčne skupnosti) 

 
Učenci pri urah oddelčne skupnosti skupaj z razrednikom obravnavajo posamezna vprašanja iz 
življenja in dela svoje skupnosti in šole ter oblikujejo predloge in pobude za boljše delo in 
razreševanje problemov, in sicer:  
– obravnavajo doseganje učnih in vzgojnih ciljev v oddelku in organizirajo medsebojno pomoč 
pri doseganju le-teh,  
– organizirajo pomoč sošolcem v različnih težavah,  
– pogovarjajo se o kršitvah in predlagajo načine ukrepanja ter preventivnega delovanja,  
– dajejo pobude in predloge v zvezi s poukom, programom dnevov dejavnosti, ekskurzij, 
šolskih prireditev in interesnih dejavnosti,  
– predlagajo razredniku ugotavljanje ustreznosti posamezne ocene,  
– sodelujejo pri ocenjevanju glede na kriterije,  
– oblikujejo predloge za pohvale, priznanja in nagrade učencem v oddelčni skupnosti,  
– organizirajo različne oblike dežurstva v skladu s sprejetim hišnim redom in pravili šolskega 
reda, 

– sodelujejo pri organiziranju različnih akcij in prireditev,  
– izvajajo dejavnosti, ki so za posamezno šolsko leto načrtovane v vzgojnem načrtu šole,  

– opravljajo druge naloge, za katere se dogovorijo. 
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6. člen 
(skupnost učencev šole) 

 
Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se oddelčne skupnosti preko svojih predstavnikov 
povezujejo v skupnost učencev šole.  
Skupnost učencev šole sprejme letni program dela, ki je podpora oziroma je skladen z 
usmeritvami šole. Na sejah šolske skupnosti se vodi zapisnik Šolska skupnost sodeluje z 
ravnateljem šole. 
Skupnost učencev šole opravlja naslednje naloge:  
– zbira pripombe in predloge oddelčnih skupnosti v zvezi s programom pouka, dnevov 
dejavnosti, ekskurzij, interesih dejavnosti, prireditev in drugih dejavnosti, ki jih organizira šola,  
– spremlja uresničevanje pravic in dolžnosti učencev ter opozarja ravnatelja in svet šole na 
morebitne kršitve pravic učencev,  
– sodeluje pri organizaciji šolskih prireditev, sodeluje pri izdajanju šolskega časopisa in 
informira učence o svoji dejavnosti,  
– načrtuje in organizira skupne akcije (zbiralne akcije, solidarnostne akcije ipd.),  
– predlaga izboljšave bivalnega okolja (lepši izgled, čistejše okolje) in sodeluje pri uresničitvi 
idej,  
– oblikuje predloge za pohvale, nagrade in priznanja učencem,  
– opravlja druge naloge, za katere se dogovorijo učenci.  
Skupnost učencev šole ima mentorja, ki ga imenuje ravnatelj izmed strokovnih delavcev šole.  
 

7. člen 
(šolski parlament) 

 
Šolski parlament je izvršilni organ skupnosti učencev šole. Sestavljajo ga učenci, ki jih izvoli 
skupnost učencev šole. Število predstavnikov se določi glede na število oddelkov v šoli, ne 
more pa biti manjše od 9.  
Šolski parlament se skliče najmanj dvakrat letno. Sklicatelj šolskega parlamenta je ravnatelj, 
lahko pa tudi mentor skupnosti učencev šole. Pobudo za sklic šolskega parlamenta lahko da 
tudi predstavnik oddelčne skupnosti. Če dajo pobudo predstavniki vsaj treh oddelčnih 
skupnosti, je ravnatelj oziroma mentor dolžan sklicati šolski parlament. 
 

8. člen 
(predlogi, mnenja in pobude učencev) 

 
Učiteljski zbor, svet staršev in svet šole vsaj enkrat letno obravnavajo predloge, mnenja in 
pobude učencev, ki so jih le-ti oblikovali v skupnosti učencev šole ali šolskem parlamentu. 
 

9. člen 
(podaljšanje statusa učenca) 

 
Učenec, ki je izpolnil osnovnošolsko obveznost in ni uspešno končal osnovne šole, jo lahko v 
skladu z veljavno zakonodajo obiskuje še dve leti in tako obdrži status učenca.  
Učenčevi starši ali njegovi zakoniti zastopniki se z vlogo, da bi učenec podaljšal status učenca, 
obrnejo na ravnateljico najkasneje do uvodne konference pred začetkom šolskega leta.  
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10. člen 
(prepoved obiskovanja osnovne šole) 

 
Učencu, ki ima podaljšan status učenca, in z neprimernim odnosom ovira vzgojno-
izobraževalno delo, krši pravila in ne izpolnjuje učnih obveznosti, lahko ravnatelj na predlog 
učiteljskega zbora v skladu s 55. členom Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06, 
102/07) prepove obiskovati osnovno šolo (ga izključi). 
 

11. člen 
(obiskovanje pouka) 

 
Učenec ima pravico obiskovati pouk oziroma se udeleževati drugih dejavnosti, ki jih organizira 
šola. Učencu šola lahko občasno zagotovi doseganje ciljev izobraževanja tudi v drugih oblikah 
organiziranega dela z učenci z namenom, da se učencem zagotovi varnost in nemoten pouk. 
 

12. člen 
(opravičevanje odsotnosti) 

 
Starši morajo ob vsakem izostanku učenca razredniku sporočiti vzrok izostanka. Če starši 
vzroka izostanka ne sporočijo v petih delovnih dneh od prvega dne izostanka dalje, jih 
razrednik obvesti o izostanku učenca in jih pozove, da izostanek pojasnijo.  
 
Odsotnost učenca morajo starši opravičiti v pisni obliki.  
Pisna opravičila je treba posredovati razredniku najkasneje v petih dneh po prihodu učenca v 
šolo.  
Če razrednik v omenjenem roku ne prejme opravičila, šteje izostanke za neopravičene in 
ukrepa v skladu s temi pravili.  
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka razrednik upošteva opravičilo, ki ga učenec ali starši 
iz opravičenih razlogov predložijo po izteku roka. 
  
Dnevi dejavnosti so opredeljeni v Letnem delovnem načrtu OŠ Frana Metelka Škocjan in so za 
učence obvezni.  
Starši lahko opravičijo izostanek za največ 3 šolske dni. Kadar učenec izostane zaradi bolezni 
več kot 3 šolskih dni, lahko razrednik zahteva uradno zdravniško potrdilo o opravičenosti 
izostanka. Uradno zdravniško potrdilo izda zdravnik na predpisanem obrazcu, ki mora biti 
opremljen z žigom izvajalca zdravstvene dejavnosti in žigom ter podpisom zdravnika.  
Če razrednik dvomi o verodostojnosti opravičila in ugotovi, da je opravičilo lažno, izostanka  
ne opraviči in ukrepa v skladu s temi pravili. 
Razrednik sproti pregleduje izostanke učencev in ustrezno ukrepa. 
 

13. člen 
(napovedana odsotnost) 

 
Učenec lahko izostane od pouka, če njegov izostanek starši ali skrbniki vnaprej napovedo. 
Napovedano odsotnost  učenca starši praviloma napovedo vsaj tri dni prej. 
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Ravnatelj lahko na podlagi obrazložene prošnje staršev iz opravičljivih razlogov dovoli učencu 
daljši izostanek od pouka.  
 
Odsotnost učenca pri posamezni uri pouka oziroma drugi dejavnosti dovoli učitelj, ki vodi to 
uro oziroma dejavnost, in o tem obvesti razrednika. Odsotnost učenca vpiše v e-dnevnik. 
 
 

14. člen 
(vodenje odsotnosti) 

 
Vse izostanke učencev pri pouku in dejavnostih iz obveznega programa vodi razrednik v e-
dnevniku dela za posamezni oddelek.  
Sprotne izostanke vpisuje učitelj, ki vodi posamezno uro, najavljene odsotnosti pa vpisuje v e-
dnevnik dela razrednik.  
O odsotnosti zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih in srečanjih, na 
katerih učenci sodelujejo v imenu šole, razrednik ali mentor obvesti starše. Navedene 
odsotnosti so evidentirane.  
Učitelj ali drug delavec, ki pripravlja tekmovanje ali srečanje učencev, o udeležbi in odsotnosti 
učencev obvesti razrednika najkasneje tri dni pred tem, ko učenci odidejo na srečanje ali 
tekmovanje. 
 

15. člen 
(oprostitev sodelovanja iz zdravstvenih razlogov) 

 
Posamezni učenec je lahko iz zdravstvenih razlogov oproščen sodelovanja pri posameznih 
oblikah vzgojno-izobraževalnega dela v šoli. 
Starši učenca morajo predložiti razredniku mnenje in navodilo zdravstvene službe. Razrednik o 
tem takoj obvesti učitelje oziroma druge sodelavce, ki izvajajo pouk ali druge dejavnosti šole. 
V dnevnik šolskega dela razrednik vpiše čas trajanja oprostitve.  
 
Učenec, ki je oproščen sodelovanja pri posamezni uri pouka, mora tej uri prisostvovati in 
opraviti naloge, ki ne ogrožajo njegovega zdravstvenega stanja in jih sme opravljati v skladu z 
navodili zdravstvene službe. Če učenec zaradi zdravstvenih  
razlogov ne more opravljati nobene naloge, šola zanj organizira nadomestno dejavnost. 
Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na 
predlog staršev oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. 
 

16. člen 
(neopravičeni izostanki in ukrepi v zvezi z neopravičenim izostajanjem) 

 
Za neopravičen izostanek se šteje neopravičena odsotnost učenca pri pouku in dejavnostih 
obveznega programa.  
Neopravičeni izostanki so občasni, če učenec izostaja le pri urah pouka posameznih 
predmetov, ali strnjeni, če izostanek traja več ur ali šolskih dni zaporedoma.  
Izostanke učenca pri razširjenem programu se evidentira. Razrednik o izostankih obvesti 
starše.  



 9 

Razrednik ob neopravičenih izostankih ustrezno vzgojno ukrepa. Ob pojavu 3 do 5 
neopravičenih ur opravi pogovor z učencem in povabi starše na pogovor. Staršem predstavi 
stopnjevanje vzgojnega ukrepanja v primeru nadaljevanja neopravičenih izostankov. 
 
Ob vsakem neopravičenem izostajanju učenca, ki traja neprekinjeno ali prekinjeno v enem 
mesecu pet ali več delovnih dni, razrednik pisno obvesti starše, šola pa pristojni center za 
socialno delo, ki v skladu s svojim pristojnostmi ustrezno ukrepa. 
Če se kljub obveščanju pristojnega centra za socialno delo neupravičeno izostajanje učenca 
ponavlja, šola o tem prekršku staršev obvesti Inšpektorat RS za šolstvo in šport, ki ukrepa v 
skladu s 102. členom Zakona o osnovni šoli. 
 

17. člen 
(izjema) 

 
Ne glede na določbe teh pravil se lahko v izjemnih primerih in po proučitvi vseh okoliščin 
ravnatelj v sodelovanju z razrednikom in svetovalno službo odloči, da se izostanek učenca ne 
bo obravnaval kot neopravičeni izostanek, če oceni, da je vzrok izostanka take narave, da 
učenec potrebuje pomoč oziroma svetovanje. 
 
 

III. POHVALE, PRIZNANJA, NAGRADE, DIPLOME 

 
18. člen 

(predlog) 
 
Učenci ali skupine učencev lahko za uspešno in prizadevno delo v šoli prejmejo pohvale, 
priznanja in nagrade.  
Pohvale, priznanja in nagrade učencem ali skupinam učencev predlagajo:  
– oddelčne skupnosti in skupnost učencev šole,  
– razrednik,  
– drugi strokovni delavci šole,  
– mentorji dejavnosti,  
– ravnatelj. 
 

19. člen 
(pohvale) 

 
Pohvale so lahko ustne ali pisne.  
Kadar se učenec ali več učencev izkaže s prizadevnostjo pri enkratni ali kratkotrajni aktivnosti, 
so ustno pohvaljeni.  
Učenci so lahko ustno ali pisno pohvaljeni skozi celotno šolsko leto, posebej še ob 1. 
ocenjevalni konferenci in ob koncu šolskega leta. 
Razrednik podeljuje pisne pohvale za delo v oddelčni skupnosti ali za individualno 
napredovanje učenca in drugo.  
Mentor podeljuje pisne pohvale za prizadevno delo pri interesnih ali drugih dejavnostih.  
Pisne pohvale ob koncu šolskega leta se podeljujejo:  
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– za prizadevnost ter doseganje vidnih rezultatov pri pouku, interesnih dejavnostih in drugih 
dejavnostih šole,  
- za bistveno izboljšanje učnega uspeha v primerjavi s preteklim šolskim letom,  
- za velik napredek na osebnostnem področju (glej Delorsove 4 stebre) učencem, ki imajo 
urejen portfolijo iz katerega je napredek razviden,  
– za doseganje vidnih rezultatov na šolskih tekmovanjih (za dosežena bronasta priznanja na 
šolskih tekmovanjih) in srečanjih učencev z različnih področij znanja in delovanja,  
– za posebej prizadevno in učinkovito delo v oddelčni skupnosti učencev ali skupnosti učencev 
šole,  
– za  nudenje pomoči tistim, ki jo potrebujejo,  
- za aktivno sodelovanje pri organizaciji in izvedbi različnih dejavnosti in prireditev, 
pomembnih za delo šole, 
- za drugo, po presoji razrednika. 
 
Pisne pohvale se lahko podelijo tudi skupini učencev oziroma najboljšemu oddelku. Skupinske 
pisne pohvale podeljuje ravnatelj šole. 
 

20. člen 
(podeljevanje pohval, priznanj, nagrad, pokalov, diplom učencem) 

 
Ob koncu šolskega leta želimo učence še posebej nagraditi za uspešno delo pri učenju, na 
tekmovanjih in delu nasploh. 
Na slovesni prireditvi ob zaključku šolskega leta ravnatelj podeljuje: 

 v sodelovanju z županom Občine Škocjan občinske nagrade učencem 9. razreda, ki so v 
2. in 3. triadi dosegli učni uspeh s povprečno oceno od 4, 65 dalje,  

 Metelkove nagrade (kot najvišje priznanje OŠ Frana Metelka Škocjan šole, ki jo lahko 
učenec praviloma dobi samo enkrat v vseh letih izobraževanja za doseganje odličnosti 
(izjemnih dosežkov) na več različnih področjih udejstvovanja v posameznem šolskem 
letu (to je lahko knjiga, majica ali druga (npr. dogovorjena posebej za to priložnost 
oblikovana) nagrada).  

 v sodelovanju z razrednikom knjižno nagrado učencem za osvojeno zlato priznanje ali za 
doseženo 1. do 3. mesto na državnem oziroma mednarodnem nivoju.  

 v sodelovanju z razrednikom knjižno nagrado učencu za dosežen učni uspeh s 
povprečno oceno od  4, 65 dalje v posameznem šolskem letu, razen v 9. razredu, če 
učenec izpolni kriterije za pridobitev občinske nagrade, 

 praktično nagrado učencem za osvojeno srebrno priznanje oz. za doseženo 1. do 3. 
mesto na regijskem nivoju in nagrajen izdelek na regijskem nivoju (1. do 3. mesto),  

 pokal najboljšemu športniku in športnici, 

 diplomo najboljšemu razredu na športnem področju, 
 

Razrednik ob zaključku šolskega leta v razredu podeljuje: 

 pohvale v skladu z 19. členom Pravil šolskega reda osnovne šole Fran Metelka Škocjan, 

 diplome za dosežke na športnem področju.  
 
Ob zaključku osnovnošolskega izobraževanja na naši šoli v Zlato Metelkovo knjigo vpisujemo 
učence, ki so v 2. in 3. triadi osnovnošolskega izobraževanja dosegli učni uspeh s povprečno 
oceno vsaj 4, 65.  
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IV. ZDRAVSTVENO VARSTVO UČENCEV 

 
21. člen 

(zdravstveno varstvo) 
 
Učenci imajo pravico do zdravstvenega varstva v skladu s posebnimi predpisi.  
Osnovna šola mora sodelovati z zdravstvenimi zavodi pri izvajanju zdravstvenega varstva 
učencev, zlasti pri izvedbi obveznih zdravniških pregledov za otroke, vpisane v prvi razred, 
rednih sistematičnih zdravstvenih pregledov v času šolanja in cepljenj.  
Če je učenec v času sistematičnega zdravstvenega pregleda prisoten in odkloni sodelovanje 
pri predpisanem zdravstvenem pregledu ali cepljenju, razrednik o tem obvesti starše. Če je 
učenec v času izvajanja pregleda odsoten in ni cepljen je stvar zdravstva in staršev, da 
poskrbijo za cepljenje. 
 
Dejavnosti v okviru preventivnega zdravstvenega varstva šola izvaja v okviru vzgoje za zdravje. 
V okviru vzgoje za zdravje šola izvaja še druge dejavnosti. 
 

22. člen 
(medsebojno obveščanje staršev in šole) 

 
Šola v sodelovanju z zdravstveno službo obvešča starše o času in načinu izvajanja 
zdravstvenega varstva po predpisanem programu, ki ga izvaja pristojen zdravstveni zavod. 
Za vse druge aktivnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, ki jih namerava zdravstvena služba 
organizirati v šoli in niso načrtovane v predpisanem programu, razrednik posebej obvesti 
starše in pridobi njihova pisna soglasja za izvedbo te aktivnosti. 
Šola (razrednik ali drug strokovni delavec šole) starše obvešča o zdravstvenih težavah ali 
poškodbah v času učenčevega bivanja v šoli. 
Starši, katerih otroci so zboleli za nalezljivo boleznijo, so dolžni o tem obvestiti šolo (po 
potrebi pridobijo mnenje zdravnika glede nadaljnjih ukrepov).  
 
Starši so dolžni šolo (učenčevega razrednika) obvestiti o zdravstvenih posebnostih njihovega 
otroka, ki so pomembne za učenčevo varnost v šoli in ustrezno ravnanje z učencem (npr. 
različne bolezni, alergije in podobno). Če ima učenec v šoli zdravstvene težave (vročina, 
slabost, bruhanje ipd.) ali se poškoduje, učitelj, razrednik ali šolska svetovalna služba o tem 
obvesti starše in se z njimi dogovori o času in načinu odhoda učenca domov. Strokovni 
delavec obvesti tudi vse, ki morajo biti zaradi narave njihovega dela s tem seznanjeni 
(razrednik, vodstvo šole …) 
Šola mora s podatki o otrokovem zdravstvenem stanju ravnati v skladu Pravilnikom o 
varovanju osebnih podatkov. 
 

23. člen 
(preventivna dejavnost šole) 

 
Šola deluje preventivno in osvešča učence o škodljivosti in posledicah kajenja, pitja alkoholnih 
pijač, uživanja drog, spolnega nadlegovanja, psihičnega in fizičnega ter spletnega nasilja, 
nezdravega prehranjevanja, pomanjkanja gibanja ter drugih oblikah tveganega vedenja. Šola 
osvešča učence o njihovih pravicah in dolžnostih ter o načinih iskanja ustrezne pomoči v 
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primerih spolnega nadlegovanja in zlorabe ter nasilja v družini. V te namene organizira 
različne aktivnosti pri pouku in drugih dejavnostih šole, ki jih načrtuje v vzgojnem načrtu 
(vzgoja za zdravje). 
 
 
 

V. VARNOST UČENCEV 

 
 

24. člen 
(naloge šole) 

 
Osnovna šola skrbi za varnost učencev. S tem namenom:  
– oblikuje oddelke in skupine učencev v skladu z veljavnimi normativi in standardi,  
– izvaja različne aktivnosti in ukrepe za zagotavljanje varnosti učencev in preprečevanje 
nasilja,  
– na ekskurzijah, športnih, naravoslovnih, kulturnih dnevih ter tečajih plavanja, kolesarjenja, 
smučanja ipd. zagotovi ustrezno število spremljevalcev v skladu z veljavnimi normativi in 
standardi in navodili za izvajanje učnih načrtov,  
– zagotovi, da so objekti, učila, oprema in naprave v skladu z veljavnimi normativi in standardi 
ter zagotavljajo varno izvajanje dejavnosti,  
– zagotovi učencem ustrezno opremo, kadar sodelujejo pri urejanju šole in šolske okolice. 
 

25. člen 
(posebej oblikovane skupine učencev) 

 
Ne glede na določbo prve alinee 26. člena tel pravil šola lahko občasno organizira vzgojno-
izobraževalno delo v posebej oblikovanih skupinah učencev z namenom, da se učencem 
zagotovi varnost oziroma nemoten pouk in z namenom izvajanja različnih oblik dodatne 
strokovne pomoči. 
 

26. člen 
(hišni red) 

 
Šola določi hišni red, s katerim uredi vprašanja, pomembna za življenje na šoli, in sicer 
predvsem:  

 območje šole in površine, ki sodijo v šolski prostor, 

 poslovni čas in uradne ure, 

 organizacijo in ukrepe za zagotavljanje varnosti, 

 uporabo šolskega prostora, 

 pouk, 

 vzdrževanje prostorov in čistoče, 

 prihajanje v šolo in odhajanje iz nje, 

 prehrano, 

 rediteljstvo in dežurstvo, 

 drugo,  
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 način informiranja učencev in staršev in 

 ravnanje v izrednih razmerah. 
 

27. člen 
(dolžnosti šole) 

 
Šola mora varovati učence v skladu s Konvencijo o otrokovih pravicah pred nadlegovanjem, 
trpinčenjem, zatiranjem, diskriminacijo, nagovarjanjem k dejanjem, ki so v nasprotju z 
zakonom in splošno sprejetimi civilizacijskimi normami, in pred tem, da bi jih namerno 
poniževali drugi učenci, delavci šole in druge osebe, ki vstopajo v šolski prostor. 
 

28. člen 
(prepovedi) 

 
Kajenje, uživanje alkohola, energijskih napitkov, drog ter drugih psihoaktivnih sredstev 
oziroma prihod ter prisotnost pod vplivom alkohola in drog ter drugih psihoaktivnih sredstev v 
času pouka, dnevih dejavnosti in drugih organiziranih oblikah vzgojno-izobraževalne 
dejavnosti, ki so opredeljene v letnem delovnem načrtu šole, je prepovedano.  
Če delavec šole opazi, da učenec kadi, v šolo prinaša, poseduje ali uživa alkohol, energijske 
napitke, drogo ter druga psihoaktivna sredstva oziroma je pod vplivom alkohola, droge ter 
drugih psihoaktivnih sredstev, o tem obvesti razrednika ali svetovalno službo. O dogodku se 
obvesti starše. 
 
 
 

VI. KRŠITVE TER VZGOJNO UKREPANJE V PRIMERU KRŠITEV 

 
29. člen 

(kršitve in hujše kršitve) 
 
Učenec, ki ne izpolnjuje svojih dolžnosti po 3. členu pravil šolskega reda ter drugih dolžnosti, 
krši pravila. 
Hujše kršitve v skladu s temi pravili so:  
– ponavljajoče istovrstne kršitve iz prvega odstavka tega člena, za katere je bil učenec že 
obravnavan, 
– občasni neopravičeni izostanki nad 12 ur oziroma strnjeni neopravičeni izostanki nad 18 ur,  
– uporaba pirotehničnih sredstev v šoli, na zunanjih površinah šole ali na šolskih ekskurzijah,  
– izsiljevanje drugih učencev ali delavcev šole,  
– namerno poškodovanje in uničevanje šolske opreme, zgradbe ter stvari in opreme drugih 
učencev, delavcev ali obiskovalcev šole,  
– kraja lastnine šole, drugih učencev, delavcev, obiskovalcev šole in drugih oškodovancev v 
šoli ali izven nje, 
– popravljanje in vpisovanje ocen v šolsko dokumentacijo,  
– uničevanje uradnih dokumentov ter ponarejanje podatkov in podpisov v uradnih 
dokumentih in listinah, ki jih izdaja šola,  
– grob verbalni napad na učenca, učitelja, delavca šole ali drugo osebo,  
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– fizični ali psihični napad na učenca, učitelja, delavca šole ali drugo osebo,  
– ogrožanje življenja in zdravja učencev in delavcev šole,  
– kajenje ter prinašanje, posedovanje, ponujanje, prodajanje ali uživanje alkohola, energijskih 
napitkov, drog ter drugih psihoaktivnih sredstev in napeljevanje sošolcev k takemu dejanju v 
času pouka, dnevih dejavnosti in drugih organiziranih oblikah vzgojno-izobraževalne 
dejavnosti, ki so opredeljene v letnem delovnem načrtu šole,  
– prihod oziroma prisotnost pod vplivom alkohola, drog in drugih psihoaktivnih sredstev v 
času pouka, dnevih dejavnosti in drugih organiziranih oblikah vzgojno-izobraževalne 
dejavnosti, ki so opredeljene v letnem delovnem načrtu šole,  
– spolno nadlegovanje učencev, delavcev šole oziroma drugih oseb, 
-spletno nadlegovanje, ki pušča posledice v medsebojnih odnosih učencev, 
- nedovoljeno avdio ali video snemanje, slikanje in objavljanje posnetkov, 
- sostorilstvo pri kršitvah, 
- druga nesprejemljiva dejanja. 
 

30. člen 
(vzgojno ukrepanje) 

 
Vzgojni ukrepi so  posledice težjih ali ponavljajočih kršitev pravil šole in so način reševanja 
problemov, ki se s tem pojavijo. Uporabljajo se lahko: 

 če trenutna situacija narekuje naglo ukrepanje (nevarnost, posredovanje v pretepu, 
zaščita imovine, ipd.),  

 če učenci zavračajo sodelovanje pri reševanju problemov in so bile predhodno 
izvedene druge vzgojne dejavnosti (svetovanje, pogovor s samopresojo, restitucija, 
mediacija, itd.), 

 kadar učenci niso pripravljeni upoštevati potreb in pravic drugih ali ponavljajo kršitve  
pravil šolskega reda in dogovorov.  

 
O vzgojnem ukrepu morajo biti obveščeni starši učenca. Vzgojni ukrepi učencem pomagajo 
spoznavati njihove obveznosti do drugih ljudi in pomen pravil v družbeni skupnosti. Izvajanje 
teh ukrepov je povezano z nudenjem podpore in vodenjem učenca, iskanjem možnosti in 
priložnosti za učenje in spremembo neustreznega vedenja. Pri tem sodelujejo učenec, starši in 
strokovni delavci šole.  
Vzgojni ukrepi so namenjeni zaščiti pravic, vzdrževanju pravil in dogovorov ter upoštevanju 
obveznosti.  
 

31.člen 
(uporaba vzgojnih ukrepov) 

 
O uporabi vzgojnega ukrepa šola  obvesti starše učenca. Z njimi se  pogovori o kršitvi pravil, 
posledicah in možnih načinih reševanja težav. Če starši odklonijo razgovor, odklonitev ne 
zadrži uporabe vzgojnega ukrepa. Učenec si lahko izmed strokovnih delavcev izbere svojega 
zagovornika. Razrednik vodi zapise o razlogih za uporabo vzgojnih ukrepov. 
 
Nekateri možni vzgojni ukrepi so: 

 zadržanje na razgovoru v zvezi z reševanjem problemov po pouku  s soglasjem in 
vednostjo staršev; 
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 kadar učenec onemogoča učenje drugih učencev ali ogroža varnost, se zanj lahko  
organizira  učenje in delo izven učne skupine in sicer učitelj lahko pošlje predsednika 
razreda po drugo strokovno osebo. Učitelj, ki  je uporabil ta ukrep, preveri delo učenca 
in se z njim pogovori o vzrokih težav.  

 povečan nadzor nad učencem v času, ko je v šoli, a ni pri pouku ali pri organiziranih 
oblikah vzgojno-izobraževalnega dela, ki se izvajajo izven šolskega prostora oziroma 
organizacija nadomestne ustrezne dejavnosti v šoli; 

 ukinitev nekaterih pravic, ki so povezane s pridobljenimi statusi učencev ali v povezavi 
z nadstandardnimi storitvami šole (šola v naravi, dejavnosti izven šole, interesne 
dejavnosti, rekreativni odmor, čakanje na pouk v organizirani skupini in drugo),  

 učenec lahko izdela izdelek z učno vsebino (literarni zapis, likovni izdelek, miselni 
vzorec) na temo njegove kršitve. Ob tem razmisli in uvidi, kako bi lahko v prihodnje 
ravnal, 

 učenec se za svoje neprimerno ravnanje opraviči (ustno ali pisno), 

 učitelj lahko učencu predlaga v branje knjigo z vzgojno vsebino,  

 učencu, ki je kršil pravila, se predlaga dejavnost v sklopu projektov in interesnih 
dejavnosti, ki potekajo na šoli, (npr. šolski časopis, prireditev, tekmovanje, 
prostovoljno delo in podobno), kjer se dela za skupno dobro, 

 organizacija primerne aktivnosti, ki bo učencu preusmerila pozornost in prispevala k 
njegovi umiritvi, 

 na podlagi strokovne ocene razrednega učiteljskega zbora ob upoštevanju večje koristi 
za otroka se lahko izvede premestitev učenca v paralelni oddelek. Premestitev se lahko 
izvede ne glede na izrekanje vzgojnih ukrepov. 

 
Za posameznega učenca lahko s pedagoško pogodbo oblikujemo dogovor med učencem in 
vodstvom šole. Pričakujemo, da bomo s tem medsebojnim dogovorom pozitivno vplivali na 
učenčev osebnostni razvoj. 
 

32. člen 
(predlog za začetek postopka vzgojnega ukrepanja) 

 
Predlog za začetek postopka vzgojnega ukrepanja zaradi storjene kršitve lahko razredniku 
poda vsak delavec šole. 
Razrednik razišče okoliščine domnevne kršitve, zbere dodatne informacije od morebitnih 
očividcev oziroma udeležencev in se pogovori z učencem, tako da učenec lahko pojasni vse o 
domnevni kršitvi.  
 

33. člen 
(izbira vzgojnega ukrepa) 

 
Razrednik mora pred izbiro vzgojnega ukrepa zanesljivo ugotoviti, da je kršitev mogoče 
pripisati določenemu učencu ali skupini učencev.  
Pri izbiri določenega vzgojnega ukrepa razrednik upošteva:  
– predvidene pedagoške posledice ukrepanja,  
– zmožnost presoje posledic lastnih dejanj glede na učenčevo starost,  
– nagibe oziroma motive za dejanje,  
– okolje, v katerem učenec živi,  
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– škodljivost dejanja,  
– ponavljanje kršitve. 
 

34. člen 
(vodenje zapisov) 

 
Razrednik vodi o svojih dejanjih v postopku obravnavanja kršitve (pogovori z učencem, 
pogovori s starši, telefonski pogovori, pisna obvestila staršem itd.) pisne zapise. Zapiše tudi 
vzgojne ukrepe, ki jih je pri učencu uporabil. Zapisnike hrani do konca šolskega leta. 
 

35.člen 
(stopnjevanje vzgojnega ukrepanja) 

 
Pri ravnanju ob kršitvah pravil upoštevamo načelo postopnosti: 

 učitelj, ki je zaznal kršitev pravil, rešuje problem z učencem, po potrebi pa tudi s starši 
(pogovor, dogovor). Pogovor v zvezi z neprimernim vedenjem se z učencem opravi 
takoj, oziroma čim prej, ko je to izvedljivo  – učitelj učenca opozori na kršitev pravil, 
njegovo odgovornost za dejanje in posledice le te-ga ter se z njim dogovori za 
drugačno ravnanje v prihodnje oz. za poravnavo škode, kjer je to možno, 

 sodelovanje razrednika pri obravnavi problema (če se težave ponavljajo in stopnjujejo 
in učenec ne spoštuje dogovora z učiteljem) – redni, vnaprej dogovorjeni stiki z 
učencem, učiteljem, starši za spremljanje napredka, 

 sodelovanje svetovalne službe (če se težave ponavljajo in stopnjujejo in učenec ne 
spoštuje dogovora z učiteljem, razrednikom in starši) – svetovalni pogovor in redni, 
vnaprej dogovorjeni stiki z učencem, učiteljem, razrednikom in starši za spremljanje 
napredka, 

 sodelovanje vodstva šole (če se težave ponavljajo in stopnjujejo in učenec ne spoštuje 
dogovora z učiteljem, razrednikom, svetovalno službo in starši) – redni, vnaprej 
dogovorjeni stiki z učencem, učiteljem, razrednikom, svetovalno službo in starši za 
spremljanje napredka. 

 
Če gre za reševanje učnih, osebnostnih, socialnih ali čustvenih težav učenca upoštevamo pet 
stopenj pomoči: 

 pomoč učitelja pri pouku, dopolnilnem pouku in v okviru podaljšanega bivanja, 

 pomoč šolske svetovalne službe ali mobilne specialno pedagoške službe, 

 dodatna individualna in skupinska pomoč,  

 oblikovanje izvirnega delovnega načrta pomoči, 

 mnenje in pomoč zunanje ustanove, 

 odločitev komisije za usmerjanje učencev s posebnimi potrebami v program s 
prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo ali drug ustrezen program. 

V primeru, ko svetovalna služba presodi, da se pri učencu pojavljajo težave, primanjkljaji 
oziroma oblike vedenja, ki jih zgolj šolska obravnava ne more bistveno omiliti, izboljšati ali 
odpraviti, staršem priporoči pomoč zunanjih ustanov psihosocialne pomoči (CSD, 
Posvetovalnica za učence in starše, ostali zunanji strokovnjaki). V tem primeru je potrebno 
tesno timsko sodelovanje med šolo in zunanjimi izvajalci pomoči. 
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36.člen 
(vzgojno delovanje ob kršitvah) 

 
Razrednik ob kršitvah vzgojno deluje in ustrezno ukrepa. Glede na lastno presojo, vrsto kršitve 
in oceno učinkovitosti izbere ustrezen ukrep. 
Izbira med vzgojnim delovanjem po Vzgojnem načrtu in ukrepi: pogovor z učencem, pogovor 
v šolski svetovalni službi, pogovor z ravnateljico, izvedba šolske mediacije, povračilo škode ali 
restitucija, izrek ustnega opomina razrednika, izrek strogega ustnega opomina razrednika.  
Ob vzgojnem delovanju spremlja napredek učenca in se odloča o stopnjevanju vzgojnega 
ukrepanja. 
 

36.člen 
(vzgojno delovanje ob kršitvah - pisni opomini) 

 
Izrekanje pisnih opominov ureja 60 f člen Zakona o osnovni šoli. Pisni opomini se lahko 
izrečejo, kadar učenec krši dolžnosti in odgovornosti, določene z zakonom, drugimi predpisi, 
akti šole in ko vzgojne dejavnosti oziroma vzgojni ukrepi ob predhodnih kršitvah niso dosegli 
namena.  
 
Pred izrekom vzgojnega opomina upoštevamo postopnost: 

 pogovor s starši pred vzgojnim opominom: pogovor razrednika z učencem in s starši; 
po potrebi se vključi tudi šolska svetovalna služba in/ali ravnateljica, 

 1. vzgojni opomin – v 10 dneh od izreka opomina se za učenca pripravi individualiziran 
vzgojni načrt, 

 2. vzgojni opomin – dopolnitev individualiziranega vzgojnega načrta (lahko tudi 
premestitev v drug oddelek), ter opozorilo staršem, da lahko ob naslednjem vzgojnem 
opominu učenca prešolamo na drugo šolo, 

 3. vzgojni opomin – možnost prešolanja učenca brez soglasja staršev v skladu s 54. 
členom Zakona o osnovni šoli; v tem primeru individualiziran vzgojni program za 
učenca pripravi nova šola. 

 
Ne glede na zgoraj opisane zahteve o postopnosti vzgojnega ukrepanja, se lahko po presoji 
razrednika pisni opomin izreče učencu ob hujši kršitvi. 
 

37.člen 
(individualizirani vzgojni načrt) 

 
V individualiziranem vzgojnem načrtu šola opredeli konkretne vzgojne dejavnosti, postopke in 
vzgojne ukrepe, ki jih bo pri učencu izvajala.  
Z individualiziranim vzgojnim načrtom skušamo učencu pomagati doseči pozitivne 
spremembe na področju vedenja, v načinih zadovoljevanja lastnih potreb ter upoštevanja 
potreb in pravic drugih. 
 
Individualizirani vzgojni načrt vsebuje: 

 jasen opis problema, 

 jasen opis ciljev sprememb na področju vedenja, 

 načrt vzgojnih dejavnosti za pomoč učencu, 
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 dogovore in strinjanja učenca, staršev in delavcev šole glede lastnih nalog in 
obveznosti, ki izhajajo iz uresničevanja načrta, 

 način spremljave izvajanja načrta, 

 posledice uresničevanja oziroma neuresničevanja dogovorjenega. 
 
Koordinator individualiziranega vzgojnega načrta je razrednik, pri pripravi pa sodelujejo 
učenec, šolska svetovalna služba, starši, učitelji, po potrebi pa tudi zunanji sodelavci. 
Šola spremlja izvajanje individualiziranega vzgojnega načrta. 
 

38.člen 
(varovanje pravic učencev) 

 
Uporabljeni vzgojni ukrepi ne smejo omejevati pravic učencev, opredeljenih od 5. do 13. člena 
in od 50. do 57. člena Zakona o osnovni šoli.  
 

39. člen 
(ugovor na izvajanje vzgojnega delovanja šole) 

 
Učenec ali njegovi starši lahko pisno podajo predlog razredniku ali šolski svetovalni službi ali 
ravnatelju glede vzgojnega delovanja šole in pričakujejo odgovor na predlog v 30 dneh. 
 

40. člen 
(učenci s posebnimi potrebami) 

 
Ta pravila se smiselno uporabljajo tudi za učence s posebnimi potrebami, če z vzgojnim 
oziroma izobraževalnim programom ni drugače določeno. 
 
 
 

2. PRAVILA OBNAŠANJA IN RAVNANJA 
 

I. ORGANIZACIJA 

 
1. člen 
(delo) 

 
Vzgojno-izobraževalno delo v šoli poteka po šolskem koledarju v skladu z letnim delovnim 
načrtom šole. 
 
 

2. člen 
(prostor) 
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Vzgojno-izobraževalno delo poteka v predvidenih učilnicah, drugih prostorih, na zunanjih 
šolskih površinah in izven šolskega prostora. Šolski prostor je podrobneje opredeljen v 2. 
členu Hišnega reda OŠ Frana Metelka Škocjan. 
Delo poteka tudi v obliki športnih, naravoslovnih, kulturnih, tehniških dni, dejavnosti izven 
šole, šole v naravi, prireditev, tekmovanj.  Za te oblike vzgojno-izobraževalnega dela veljajo 
dogovori med učenci in odgovornimi učitelji. 
 

3. člen 
(matične učilnice) 

 
Matične učilnice so označene z oznako razreda, oddelka in razrednika ter urnikom pouka v 
učilnici. 
 

4. člen 
(učna ura, odmori) 

 
Čas trajanje učne ure je 45 minut. Čas med koncem in začetkom naslednje učne ure je 5-
minutni odmor, ki je namenjen pripravi za delo. V tem času učenci predmetne stopnje 
zamenjajo učilnice. 
Delo v 1. triletju poteka po drugačnem časovnem razporedu. 
 
Prvi daljši odmor med koncem in začetkom učne ure je 20-minutni odmor, ki je namenjen 
malici za učence od 2. do 5. razreda  in pripravi na pouk. Drugi daljši odmor je prav tako 20-
minutni in je namenjen malici za učence od 6. do 9. razreda in pripravi na pouk. 
 
Drugi daljši odmor na Podružnici Bučka je namenjen kosilu. Traja 30 minut. 
 
Tretji daljši odmor je po 6. šolski uri, traja 20 minut, namenjen pa je kosilu in rekreaciji. 
 

II. POUK 

5. člen 
(potek pouka) 

 
Pouk poteka po urniku pod vodstvom učiteljev. Učenci redno in točno obiskujejo pouk in 
druge VIZ dejavnosti, Če učenec zamudi začetek pouk, se učitelju takoj ob prihodu v razred 
opraviči. Med VIZ delom se učenci vedejo disciplinirano, upoštevajo točnost, redno nosijo 
pripomočke za pouk, poslušajo razlago in navodila, izvajajo zastavljene naloge (domače 
naloge).  Pri pouku sodelujejo in spoštujejo pravice in dolžnosti ostalih udeležencev učnega 
procesa.  
 

6. člen 
(začetek šolske ure) 

 
Šolske ure se začenjajo s pozdravom, umirjanjem učencev in medsebojno komunikacijo. Način 
pozdravljanja določijo učenci in učitelji sami. Pozdrav naj bo izraz obojestranskega 
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spoštovanja in medsebojnega sodelovanja. Učitelj na začetku ure izpolni in uredi 
dokumentacijo dela oddelka ter preveri prisotnost učencev pri pouku. 
 

7. člen 
(zamujanje učitelja) 

 
Učitelj je dolžan točno začeti in končati učno uro. Če učitelj zamudi več kot 5 minut, je dežurni 
učenec dolžan sporočiti njegovo odsotnost vodstvu šole, ki bo organiziralo nadomeščanje. 
 

8. člen 
(pravila med poukom) 

 
Med poukom učenci praviloma ne odhajajo iz učilnice oz. ne zapuščajo šolske stavbe. V tem 
času so učenci dolžni upoštevati  dogovore o disciplini. Če učenec krši dogovore o disciplini, si 
učitelj zabeleži kršitev in o tem obvesti razrednika.  
 
Učitelj brez spremstva odrasle osebe učenca, ki moti pouk, ne sme poslati iz razreda. Če 
zaradi nemira ali reševanja vedenjske problematike potrebuje pomoč, pošlje učenca, s 
katerim nima težav, po svetovalno delavko ali razrednika. Z nemirnim učencem se opravi 
svetovalni razgovor (svetovalna delavka ali razrednik), o dogodku se obvesti starše.  
 
Učenci ob koncu učne ure zapustijo učilnico šele, ko jim to dovoli učitelj. 
 
V času pouka učencem šolske stavbe praviloma ni dovoljeno zapuščati, razen če pridejo po 
učenca starši ali če ima učenec zdravstveni ali zobozdravstveni pregled. O svojem odhodu 
učenec predhodno obvesti razrednika (ali sorazrednika, če je razrednik odsoten). 
 
Pri pisnem preverjanju in ocenjevanju znanja učenci lahko uporabljajo le dovoljene 

pripomočke. Učencem, ki pri pisnem ocenjevanju znanja uporabljajo nedovoljene 

pripomočke, učitelj test vzame in ga oceni z negativno oceno. Pri sestavljanju testa učitelj na 

test ob uvodnih spodbudnih besedah zapiše tudi navodila o dovoljenih pripomočkih.  

 
 

III. VZDRŽEVANJE PROSTOROV IN ČISTOČE 

 
9. člen 

(skrb za  učilnice) 
 

Ob koncu učne ure reditelj pobriše tablo, učenci poravnajo vsak svoj stol. Ob koncu zadnje ure 
v učilnici učenci zložijo stole na čiste mize. Učenci pospravijo vse odpadke, ki nastanejo pri 
delu v učilnici in jih ustrezno sortirajo. Ob koncu učne ure pospravijo vse uporabljene 
pripomočke v omare ali na posebej določeno mesto. 
 
Učenci skrbijo tudi za urejenost sanitarnih prostorov, skupnih prostorov in hodnikov tako, da 
za seboj redno pospravljajo. 
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10. člen 
(poškodbe šolskega inventarja) 

 
Vse poškodbe na opremi in zgradbi morajo učenci takoj javiti razredniku (če gre za poškodbe v 
matični učilnici), drugemu učitelju ali v tajništvo. Učitelj, ki je bil obveščen o poškodbi, naredi 
zapisnik (ugotovi storilca, predlaga ustrezne ukrepe). Z vsebino zapisnika seznani razrednika in 
vodstvo šole. Storilec je dolžan poravnati povzročeno škodo v skladu s Pravilnikom o povračilu 
povzročene škode. 

11. člen 
(garderobne omarice) 

 
Učenci se pred začetkom pouka preobujejo v copate v prostoru, kjer imajo svojo garderobno 
omarico. Če učenci z učiteljem začasno odhajajo iz šole, se morajo prav tako preobuti.  
Po šolski stavbi se učenci gibljejo le v šolskih copatih. Obutev,  ki jo učenci uporabljajo pri 
pouku športa, hranijo v ustreznih vrečkah v garderobnih omaricah. 
Za urejenost svojega dela garderobnega prostora skrbi vsak oddelek. 
Za ključ posamezne garderobne omarice je odgovoren tisti učenec, ki uporablja to garderobno 
omarico (oz. oba učenca). Če učenec ključ izgubi, sam plača izdelavo novega ključa. Če se 
ugotovi, da je učenec namerno poškodoval ključ in ključavnico, mora kriti stroške zamenjave 
ključavnice in novega ključa. 
Učenci ne smejo zlorabljati ključev in uporabljati ponaredkov. 
 

12. člen 
(prevzem ključa) 

 
Ključe učenci prevzamejo pri razredniku, kar potrdijo s podpisom, s čimer prevzemajo 
odgovornost in skrb za ključ in svojo garderobno omarico. 
Način varovanja in hranjenje ključev je glede na različno starost in s tem na pričakovano 
stopnjo odgovornosti, različen. 
Način prevzemanja in vračanja ključev ter skrb za garderobne omarice sta opisana v posebnih 
pravilih za ravnanje. 
 

13. člen 
(postopek izdelave novega ključa) 

 
V primeru izgube ali uničenja ključa, učenec to sporoči v tajništvo šole.  V tajništvu prejme 
dokazilo o naročilu izdelave nadomestnega ključa. Stroški za izdelavo nadomestnega ključa se 
učencu zaračunajo po položnici.  
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IV. PRIHAJANJE V ŠOLO IN ODHAJANJE IZ ŠOLE 

 
14. člen 
(vstop) 

 
Učenci prvega razreda vstopajo v šolo skozi svoj vhod pri vhodu za vrtec, ostali učenci pa skozi 
glavni vhod. Vhoda sta od 8. 20 ure do 13. 35 zaklenjena. Prav tako je zaklenjen vhod na 
Podružnici Bučka od  7. 30 do 12. 00. Na Podružnici Bučka za odklepanje vhoda poskrbijo 
strokovni delavci. 
 
Obiskovalci matične šole vstopajo v šolo skozi glavni vhod, ki je zaklenjen. Ob vstopanju se 
preko domofona najavijo sekretarki VIZ, ki jim omogoča vstopanje. 
 
Učenci praviloma ne hodijo v prostore vrtca in se tam ne zadržujejo, če za to nimajo razlogov. 
Učenca lahko učitelj ali druga odrasla oseba z določenim namenom napoti v prostore vrtca. 
 
Starši brez vednosti in vnaprejšnjega dogovora z vodstvom šole ne smejo vstopati v učilnice in 
prisostvovati pri pouku. 
 
Starši, ki svoje otroke vozijo v šolo in iz nje, jih pripeljejo v šolo najkasneje 10 minut pred 
začetkom pouka in jih pridejo iskat po koncu pouka oziroma organizirane dejavnosti. 
 

15. člen 
(prihajanje v šolo) 

 
Učenci prihajajo v šolo pravočasno in največ 15 minut pred začetkom pouka oziroma z drugo 
vožnjo avtobusa. Če imajo pouk ali drugo organizirano dejavnost v preduri (interesna 
dejavnost, dopolnilni, dodatni pouk, individualna učna pomoč, dodatna strokovna pomoč) 
lahko učenci pridejo v šolo s prvo vožnjo avtobusa. 
Na poti v šolo in iz nje upoštevajo cestno prometne predpise in načrt varnih šolskih poti. 
Učence do 7. leta starosti v šolo in iz nje obvezno spremljajo starši oziroma druga oseba, 
starejša od 10 let, ki so jo za to pooblastili starši in o tem pisno obvestili šolo. 
Starši učence pospremijo do vhodnih vrat. Pozitivna misel ob vhodnih vratih učence in starše 
spomni, da od tam naprej učenci zmorejo sami. 
Učenci kolesa parkirajo na določenem mestu za kolesa. Šola zanje ne prevzema odgovornosti. 
Vstop v šolske prostore z rolerji, skiroji in podobnim, je prepovedan. Ob prihodu v šolo se 
učenci preobujejo in odložijo vrhnja oblačila v garderobne omarice. 
 

16. člen 
(čakanje na pouk) 

 
Za učence vozače je zjutraj organizirano varstvo vozačev v ustreznih skupinah. Tudi učencu, ki 
pride v šolo prej, pa nima organizirane dejavnosti ali le-ta odpade, se dovoli čakanje v 
organiziranem varstvu, če spoštuje pravila šolskega reda. Če učenec ne spoštuje pravil 
šolskega reda, razrednik ukrepa v skladu s 4. alinejo 31. člena Pravil šolskega reda. O ukrepu 
obvesti starše. 
 



 23 

Skupine učencev, ki so pouka proste, čakajo na pouk v večnamenskem prostoru pod 
nadzorom učitelja. V dogovoru z dežurnim učiteljem in knjižničarko se lahko zadržujejo tudi v 
knjižnici.  
 
Za nadzor nad vozači na Podružnici Bučka poskrbi dežurni učitelj. 
 

17. člen 
(stoli v večnamenskem prostoru) 

 
Učenci zjutraj ob prihodu v večnamenskem prostoru zložijo vse stole z miz na tla. Po 
končanem pouku so učenci prav tako dolžni stole pospraviti na mize. Za izvedbo poskrbi 
dežurni učitelj. 

18. člen 
(odhajanje iz šole) 

 
Učenci, ki ne čakajo na organiziran prevoz, se po končanem pouku pri garderobnih omaricah 
preobujejo in zapustijo šolo. Zadrževanje v šoli po pouku in nepotrebno vračanje vanjo, ni 
dovoljeno. 
Zapuščanje šolske stavbe med poukom je učencem prepovedano.  
 

19. člen 
(čakanje na organiziran prevoz in vedenje na avtobusu) 

 
Učenci čakajo na organiziran prevoz v večnamenskem prostoru ali v skupinah varstva vozačev. 
Preobuti se gredo lahko 5 minut pred odhodom avtobusa. Preobuti čakajo v šolski avli skupaj z 
dežurnim učiteljem, ki jih pospremi do organiziranega prevoza. Učenci odhajajo domov s prvo 
možno vožnjo, takoj ko končajo s poukom in brez potrebe ne čakajo naslednje vožnje. 
 
Učenci Podružnice Bučka čakajo na organiziran prevoz v OPB-ju. Skupaj z dežurnim učiteljem 
odidejo na 2. vožnjo šolskega avtobusa. Za vozače 3. vožnje poskrbi učitelj v OPB. 
Avtobus je javno prevozno sredstvo. Učenci morajo na avtobusu upoštevati Pravila šolskega 
reda in pravila varne vožnje. V primeru kršitev pravil vedenja na avtobusu se razrednik 
pogovori z učencem in njegovimi starši ter se dogovori o nadaljnjih ukrepih. 
 

 

V. PREHRANA 

 
20. člen 

(organizacija prehrane) 
 
Šola v skladu s 57. členom Zakona o osnovni šoli za vse učence organizira vsaj en obrok hrane 
dnevno. V skladu z 8. členom Zakona o šolski prehrani (Ur. l. RS/ št. 3/2013) prijavo na šolsko 
prehrano za učence oddajo učenčevi starši ali skrbniki praviloma  junija za naslednje šolsko 
leto. Upravičenost učencev do subvencije za malico in kosilo upoštevamo  na podlagi 
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podatkov v Centralni evidenci udeležencev VIZ, zato staršem vlog za uveljavljanje subvencije 
na šoli ni potrebno oddajati. 
 

19. člen 
(odjava prehrane) 

 
1. Učencu, ki je odsoten od pouka zaradi udeležbe oziroma sodelovanja pri dejavnostih, 

ki jih organizira šola, odjavi šolsko prehrano strokovni delavec, ki je zadolžen za 
izvedbo dejavnosti.  

2. V primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca lahko starši odjavijo prehrano za 
določen čas oziroma čas odsotnosti učenca.  

3. Prehrana se odjavi pri sekretarju VIZ ali računovodji, ob odsotnosti pa v šolski 
svetovalni službi.  

4. Starši odjavijo prehrano osebno, po telefonu, po elektronski pošti ali pisno.  
5. Če je bila prehrana odjavljena od 8. 30 ure dalje, velja odjava z naslednjim dnem po 

prejemu sporočila, oziroma z dnem, ki ga določi oseba, ki je podala odjavo. Kot 
pravočasna se šteje tudi odjava posameznih obrokov za isti dan, če je bila v tajništvo 
šole oziroma šolsko kuhinjo sporočena do 8. 00 ure.  

6. Odjava prehrane za nazaj ni mogoča.  
 

(20. člen) 
(evidentiranje prevzetih obrokov) 

 
Učenci se ob prevzemu posameznih obrokov evidentirajo s kartico za šolsko prehrano, ki jo 
dobijo v začetku šolskega leta in zanjo skrbijo do konca pouka v posameznem šolskem letu, 
nato jih vrnejo razrednikom.  
Evidentiranje prevzetih obrokov na Podružnici Bučka za vse učence in strokovne delavce 
opravi en strokovni delavec. 
Učenec, ki kartico za prehrano izgubi ali poškoduje, v tajništvu šole poskrbi za izdajo 
nadomestne kartice. Izdaja nove kartice se učencu obračuna po položnici. 
 

20. člen 
(potek malice) 

 
Učenci prvih in drugih  razredov malicajo ob 8. 20 uri. Učenci od tretjega do petega razreda 
malicajo v prvem dvajsetminutnem  odmoru, učenci od šestega do devetega razreda pa v 
drugem dvajsetminutnem  odmoru. Vsak oddelek ima v jedilnici določen svoj prostor. 
Učenci Podružnice Bučka malicajo v dvajsetminutnem odmoru po drugi šolski uri v učilnicah. 
Dežurni učenci sodelujejo z osebjem šolske kuhinje pri prinašanju malice/kosila v učilnice. 
 

21. člen 
(priprava jedilnice ob malici od tretjega do petega razreda) 

 
Dežurni učenec sodeluje z osebjem šolske kuhinje pri pripravi pladnjev z malico na mize. Po 
dva reditelja iz posameznega razreda razdelita skodelice in prtičke. Pri nalivanju čaja pomaga 
učitelj. Kruh si vzame vsak učenec sam. Po malici vsak učenec pospravi za seboj, odloži 
skodelico in ostanke od malice na pladenj, reditelja pa pladnje odneseta nazaj v kuhinjo. 
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Učenci in učitelji skrbijo za čistočo miz (brisanje miz z mokro krpo).  
 
Poleg učencev in učiteljev redno vsakodnevno za čistočo miz skrbi oseba iz kuhinje 
(razkuževanje).  
 

22. člen 
(priprava jedilnice ob malici od šestega do devetega razreda) 

 
Po dva reditelja iz razreda takoj ob zvonjenju odideta v jedilnico ter razdelita skodelice in 
nalijeta pijačo. Razdeljevanje malice poteka ob kuhinjskem pultu. Učenci  po malici ostanke 
ustrezno ločujejo. Ločevanje nadzirata dežurni učenec in dežurni učitelj. Reditelja po malici 
pobrišeta mize (brisanje z mokro krpo) in pospravita skodelice in pladnje. Reditelja posodo 
odložita skozi okence na kuhinjski pult. 
 

23. člen 
(šolske torbe učencev od šestega do devetega razreda) 

 
Po končani 2. šolski uri učenci pustijo šolske torbe v učilnici, kjer so imeli pouk. Učitelj, ki je 
poučeval učence 2. uro, jih pospremi v jedilnico in nadzira evidentiranje prisotnosti učencev 
na malici. Po malici gredo učenci po torbe in nato v učilnico, kjer imajo pouk 3. šolsko uro. 
 

24. člen 
(nadzor pri malici) 

 
V času malice so prisotni  razredniki ali so razredniki in ostali učitelji, ki poskrbijo za 
zadovoljstvo učiteljev in učencev pri prehranjevanju.  
 
 

25. člen 
(zadrževanje med malico) 

 
Učenci smejo jedilnico zapustiti 5 minut pred začetkom naslednje šolske ure in se od takrat 
lahko zadržujejo pred učilnico, kjer so imeli pouk 2. šolsko uro. Prednost pri zapuščanju 
učilnice imajo učenci 9. razreda, po starostnem vrstnem redu nato učilnico zapuščajo mlajši 
učenci. 
 

26. člen 
(ukrepi) 

 
Učenca, ki se pri razdeljevanju malice in med malico neprimerno obnaša ali predčasno zapusti 
jedilnico, razrednik opozori in z njim opravi pogovor. Če se učenčevo vedenje kljub temu ne 
izboljša, razrednik ustrezno vzgojno ukrepa. 
 

27. člen 
(potek kosila) 
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Kosilo poteka od 11. 50 do 13. 50 ure v jedilnici. Učenci, ki imajo 6. ali 7. uro pouk, imajo 
kosilo v 20 minutnem odmoru.  
 
Na Podružnici Bučka kosilo poteka od 11. 50 do 12. 20  v dveh učilnicah, v času podaljšanega 
bivanja. 
 

28. člen 
(prijava na kosilo) 

 
Učenci se lahko s prijavnico na šolsko prehrano redno prijavijo na kosilo.  
 
Ostali učenci se lahko dnevno prijavijo na kosilo z osebno prijavo in  podpisom na ustreznem 
obrazcu. Obrazec za prijavo na kosilo se na matični šoli do 8. 20 zjutraj nahaja pri dežurnem 
učencu,  na Podružnici Bučka pa na pultu pred kuhinjo. 
 
 

29. člen 
(vedenje med kosilom) 

 
Pri jedi morajo učenci upoštevati pravila lepega obnašanja. Učenci jedo kosilo za s prti 
pogrnjenimi mizami. Po jedi vsakdo za seboj počisti in pospravi pladenj. Ločevanje ostankov 
hrane in odpadkov poteka enako kot pri malici. 
 

30. člen 
(ukrepi) 

 
Učenca, ki se v času kosila neprimerno obnaša in pri razdelitvi kosila ne upošteva pravil 
šolskega reda, se zapiše na list dežurnega učitelja. Zapis opravi dežurni učitelj in o tem obvesti 
razrednika, ki ustrezno vzgojno ukrepa. 
 
Učenci, ki se v času razdeljevanja kosila nahajajo v jedilnici (čakajo na dejavnosti ali 
organiziran prevoz), sedijo za nepogrnjenimi mizami. Prisedanje k učencem, ki v tem času jedo 
kosilo, ni dovoljeno. 
 
 

VI. REDITELJSTVO IN DEŽURSTVO  

 

REDITELJSTVO V RAZREDU 

 
31. člen 

(dežurni učenec) 
 
V oddelčni skupnosti  sta dva reditelja, ki ju en teden vnaprej določi razrednik, naloge pa 
opravljata en teden. V primeru odsotnosti enega reditelja vse naloge opravi prisotni reditelj ali 
pa se določi novega. 
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32. člen 
(naloge) 

 
Naloge rediteljev so: 

 skrb za urejenost razreda in urejene pripomočke (tabla, kreda …); 

 obveščanje učiteljev o manjkajočih učencih; 

 obveščanje vodstva šole o odsotnosti učitelja, daljši od 5 minut; 

 skrb za pripravo pripomočkov po naročilu učitelja; 

 priprava jedilne mize pred malico (prtički, pijača); 

 prinašanje in odnašanje malice/kosila v učilnico iz pulta pred kuhinjo na Podružnici 
Bučka, 

 priprava jedilne mize pred malico/kosilom (brisanje miz, priprava prtičkov) na 
Podružnici Bučka), 

 pospravljanje miz  v jedilnici po končani malici (pospravljanje posode, brisanje mize). 
 

33. člen 
(ukrepi) 

 
Učenca, ki ne opravlja nalog reditelja oz. jih krši, se opomni. Če kljub temu ne opravlja svojega 
dela, razrednik z njim opravi razgovor. Razrednik se ob pogovoru z učencem dogovori za 
ukrepe v smislu restitucije. 
 

34. člen 
(e-dnevnik in e-redovalnica) 

 
Učitelji v zvezi s poučevanjem in ocenjevanjem znanja vodijo elektronsko dokumentacijo. 
 

DEŽURSTVO NA ŠOLI 

 
Učenci in učitelji vzdržujemo red v šolski stavbi in njeni okolici. 
 
DEŽURSTVO UČENCEV 
 

35. člen 
(dežurstvo) 

 
Da bi vzgojno-izobraževalno delo potekalo nemoteno in se zagotovila varnost, opravljajo 
učenci in učitelji v posameznih šolskih prostorih dežurstvo. Učenci so dežurni pri glavnem 
vhodu. Za opravljanje dežurstva  veljajo posebna navodila. Učenci na Podružnici Bučka ne 
dežurajo. 
 

36. člen 
(navodila za dežurstvo učencev) 

 
1. Dežurstvo praviloma opravljata po dva učenca iz 6.,7., 8. in 9. razreda. Pari dežurnih 

učencev se oblikujejo tako, da se zvrstijo vsi učenci od 6. do 9. razreda in sicer po dveh 
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seznamih: seznam učencev 6. in 7. razreda ter seznam učencev 8. in 9. razreda. Po tako 
oblikovanih seznamih učenci »krožijo« preko celega šolskega leta (za kontinuiteto skrbijo 
razredniki). Seznama učencev sta neodvisna drug od drugega. Naloge prvega dežurnega 
učenca opravljajo učenci 8. in 9. razreda, naloge drugega dežurnega učenca pa učenci 6. in 
7. razreda. 

2. Dežurstvo praviloma opravljajo vsi učenci v razredu, razrednik pa lahko predlaga, da 
učenec ne dežura, če ima pri šolskem uspehu težave. Ravno tako ne dežurajo učenci, za 
katere razrednik oceni, da ne bodo zmogli upoštevati pravil in nalog dežurnega učenca 
(izkušnje pri delu v razredu, pri predhodnem opravljanju dežurstva). Učenci v oddelku, ob 
sodelovanju razrednika, pripravijo časovni razpored dežurstva učencev oddelka.  

3. Dežurstvo opravljata učenca od 7.05 do 13.35 ure. 
4. Na dežurstvo učence pripravljajo razredniki v predhodnih razgovorih. V oddelku pripravijo 

razpored dežurstva za najmanj en teden vnaprej. Razpored dežurnih učencev (datumsko 
določeno kdaj bo posamezni učencev dežuren) se objavi na oglasni deski pri dežurnem 
učencu. Učenec na tem obrazcu s svojim podpisom potrdi svoje dežurstvo. 

5. Morebitne zamenjave dežurnih učencev so možne le s soglasjem dežurnega učitelja in 
razrednika. 

6. Dežurna učenca se udeležujeta napovedanih oblik ocenjevanja znanja – za ta čas si 
poiščeta zamenjavo (učenec drugega oddelka 6., 7., 8. ali 9. razreda). 

7. Dežurna učenca se za vsa pojasnila obračata na dežurnega učitelja. 
8. Obvestilo o vsakem posebnem dogajanju, ki ni v skladu s šolskim redom, dežurna učenca 

takoj posredujeta dežurnemu učitelju, če pa ta ni dostopen, pa v tajništvo šole. 
9. Dežurna učenca izmenoma malicata skupaj s svojimi sošolci v odmoru za malico. Pri malici 

se izmenjata tako, da je eden ves čas prisoten pri dežurni mizi. 
10. Dežurstvo se spremlja z dežurnim listom – dnevnim poročilom dežurnega učenca in učitelja. 
11. Prvi dežurni učenec v času dežurstva praviloma ne zapušča svojega dežurnega mesta. V 

vsem času dežurstva mora biti pri dežurni mizi prisoten vsaj en dežurni učenec. 
 
Naloge 1. dežurnega učenca: 

 sodelovanje z dežurnim učiteljem, 

 sprejemanje obiskovalcev, popis podatkov o obiskovalcih, dajanje potrebnih  informacij, 
usmerjanje obiskovalcev, 

 beleženje individualnih izhodov učencev med poukom, 

 zagotavljanje urejenosti dežurnega prostora, 

 sprejem dežurnega lista od dežurnega učitelja zjutraj, skrb za izgled lista in vračanje 
dežurnega lista po končanem dežurstvu dežurnemu učitelju v roke (na list dežurstva se 
podpišeta oba dežurna učenca). 
 
Naloge 2. dežurnega učenca: 
 

 kontrola luči v  večnamenskem prostoru, sanitarijah in na hodnikih, 

 posredovanje obvestil za učence in učitelje (obvestilo odnese takoj), 

 priprava jedilnih miz pred malico razredne stopnje in predmetne stopnje, 

 spremljanje zunanjih obiskovalcev šole, če potrebujejo pomoč, 

 spremljanje dogajanja ob garderobnih omaricah v času, ko se učenci nahajajo pri 
garderobnih omaricah,  

 opravljanje drugih nalog po navodilih dežurnega učitelja. 
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DEŽURNI ODDELEK, ki pomaga pripraviti večnamenski prostor ob različnih prireditvah in ga 
nato tudi pospraviti, so učenci 7., 8. in 9. razreda. Seznam zadolžitve se v vsakem šolskem letu 
oblikuje glede na potrebe. Učenci krožijo glede na seznam. Seznam pripravi in vodi vodja tima 
3. triletja. Za pripravo prostora se dogovorijo zadolženi za prireditev, vodja tima 3. triletja 
(seznam) in dežurni učitelj, ki poskrbi, da dežurni oddelek delo opravi. 
 

37. člen 
(ukrepi) 

 
Dežurnega učenca, ki svojega dela ne opravlja v skladu s pravili šolskega reda, lahko dežurni 
učitelj zamenja. Ob manjših kršitvah lahko dežurni učitelj dežurnega učenca zamenja, kadar pa 
se kršitve ponavljajo ali stopnjujejo, se učencu lahko prepove opravljanje nalog dežurnega 
učenca. 
Pri težavah pri opravljanju dela dežurnega oddelka se dežurni učitelj obrne na razrednika. 
 
 

DEŽURSTVO UČITELJEV 
 

38. člen 
(navodila za dežurstvo učiteljev) 

 
1. Dežurstvo učiteljev traja od 6.30 do  odhoda zadnjega avtobusa po voznem redu šolskih 

prevozov. Opravljajo ga dežurni učitelji po vnaprej pripravljenem razporedu.  
2. Prvi dežurni učitelj dežura od 6.30 do 8.20. V primeru posebnih dogodkov na šoli se do 

11.50 ure dežurna učenca obračata nanj, da poskrbi za ustrezno ukrepanje. Drugi in 
naslednji dežurni učitelji dežurajo od 11.50 do odhoda zadnjega avtobusa po voznem redu 
za tekoče šolsko leto. Dežurnim učiteljem pri spremstvu na avtobus  pomagata 
spremljevalca Slavica Kunstelj in Mitja Novak in dodatni dežurni učitelj. 

3. Med tremi pet minutnimi odmori so za varnost učencev odgovorni učitelji, ki jih bodo 
poučevali učno uro, ki sledi odmoru.  

4. Dežurni učitelji poskrbijo za varstvo učencev vozačev in drugih učencev, ki v skupnem 
prostoru čakajo na pouk ali druge šolske dejavnosti. Poskrbijo tudi za spremstvo učencev na 
avtobusno postajo in za nadzor nad učenci do odhoda avtobusa.  

5. Preostali čas, ko dežurni učitelji fizično ne dežurajo, vodijo pouk po urniku. Če pride do 
težav pri opravljanju obeh nalog (istočasnost pouka in dežurstva!) si poiščejo 
nadomeščanje po ustaljeni praksi. 

6. Če je učitelj že določen za dežurstvo in naknadno izve, da ga ne bo mogel izvesti, si sam 
poišče zamenjavo, ali pa poskrbi za pravočasno obveščanje pristojnih, ki poskrbijo za 
nadomeščanje. 

7. V času dežurstva so dežurni učitelji odgovorni tudi za spremljanje dela dežurnih učencev 
(prvi dežurni od začetka dežuranja do 11.50. ure, drugi in naslednji dežurni učitelji pa od 
11.50 do 13.35). O različnih posebnostih v času dežuranja se dežurni učitelji medsebojno 
dogovorijo in uskladijo tako, da dežuranje ves delovni dan ustrezno poteka. 

 
Naloge dežurnega učitelja: 
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 Prvi dežurni učitelj ob pričetku dežurstva odda v tajništvu dežurni list od predhodnega 
dne, ki se nahaja v mapi v šolski zbornici in prevzame nov dežurni list in obrazec za dnevno 
prijavo učencev na kosilo najkasneje ob 6.40 uri v tajništvu šole. Poskrbi za ustrezno 
izpolnitev podatkov na dežurnem listu. 

 Prvi dežurni učitelj naredi jutranji obhod po šoli in na dežurni list vpiše vse morebitne 
nepravilnosti pri  hišnem inventarju ter se pogovori z osebo, ki je odgovorna za tisti 
prostor. 

 Prvi dežurni učitelj preveri prisotnost dežurnih učencev ter beleži zamudo ter posebnosti 
pri opravljanju dežurstva sporoči razredniku. Uredi tudi morebitno nadomeščanje. 

 Prvi dežurni učitelj ob 8.15 napoti čakajoče učence do učilnic, kjer imajo pouk. Učitelji 
razredne stopnje lahko pred tem prevzamejo svoje učence in jih odpeljejo v učilnico. Od 
takrat naprej so zanje odgovorni sami. 

 Prvi dežurni učitelj spremlja in usmerja delo dežurnih učencev do 11.50. Zjutraj opravi z 
njima razgovor, preveri poznavanje pravil dežurstva in nalog dežurnih učencev ter jima da 
dodatna navodila, če je to potrebno. Spremlja dogajanja po hodnikih in pred WC-ji.  

 Dežurni učitelji spremljajo upoštevanje šolskega reda po hodnikih ter v večnamenskem 
prostoru pred poukom, med odmori, po pouku in sproti ukrepajo ter poskrbijo za takojšen 
pretok informacij (dežurni list, ustno in pisno sporočilo razredniku), če gre za kršenje 
hišnega reda ali pravil šolskega reda. 

 Dežurni učitelji opozorijo dežurna učenca na njune naloge ter spremljajo in usmerjajo 
njuno delo. 

 Dežurni učitelji spremljajo tudi spoštovanje hišnega reda in pravil šolskega reda izven 
stavbe, na področju šolskega prostora. Nadzirajo parkiranje koles, vstopanje vozačev v 
šolski avtobus in drugo.  

 Prvi dežurni učitelj po razporedu na Podružnici Bučka dežura v času od 7.15 do 7.30. 
Poskrbi tudi za prihod učencev vozačev v šolo ob 7.20 ter spremlja upoštevanje šolskega 
reda po hodniku in učilnici do začetka pouka. 

 Drugi in naslednji dežurni učitelji (ob pomoči spremljevalcev) spremljajo učence iz šole na 
avtobusne postaje in so z njimi do odhoda avtobusa.  

 V času čakanja na šolski avtobus izhodi učencev vozačev iz šole niso dovoljeni. Izhodi teh 
učencev so dovoljeni v izjemnih primerih, s katerimi so seznanjeni razredniki teh učencev 
(npr. verouk, dogovor med razrednikom in starši). Za individualne izhode morajo imeti 
učenci vozači podpisano dovolilnico staršev z opredeljenim namenom in časom izhoda. 

 Drugi dežurni učitelj po razporedu na Podružnici Bučka spremlja učence vozače na 2. 
vožnjo. Učitelj v OBP pa poskrbi za spremstvo učencev na tretjo vožnjo. 

 Dežurni učitelji na dežurni list – poročilo dežurnega učenca in učitelja - beležijo opažanja 
posameznega dne. Ob zaključku dežurstva dežurni učitelj izpolnjen in podpisan dežurni list 
odda na dogovorjeno mesto v šolski zbornici. 
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VII. MOBILNI TELEFONI TER OSTALE NAPRAVE 

 
39. člen 

(uporaba mobilnih telefonov in ostalih naprav) 
 
Šola ne prevzema nobene odgovornosti glede mobilnih telefonov in ostalih naprav. 
Uporaba mobilnih telefonov in ostalih naprav v šolskih prostorih ali pri ostalih organiziranih 
dejavnostih, ni dovoljena. Učencem je strogo prepovedano fotografiranje in snemanje ter 
objavljanje posnetkov na spletu. Učenci za ta dejanja odgovarjajo po Kazenskem zakoniku. V 
primeru uporabe mobilnega telefona ali druge naprave ima razrednik, drug učitelj ali 
strokovni delavec pravico učencu mobilni telefon ali drugo napravo odvzeti in shraniti v 
ognjevarni omari v tajništvu. Razrednik obvesti starše, ki telefon prevzamejo.  
Postopek predaje odvzetih mobilnih telefonov ali drugih naprav staršem: 

1. Učitelj, ki je učencu odvzel mobilni telefon ali drugo napravo, o odvzemu zapiše 
Zapisnik o odvzemu mobilnega telefona ali druge naprave (obrazec, ki je priloga tem 
pravilom). 

2. Razrednik starše o odvzemu obvesti in jih seznani z razlogi za odvzem. 
3. Ob predaji mobilnega telefona staršem se mora Zapisnik o odvzemu mobilnega 

telefona izpolniti v celoti in dopolniti s podukom učencu o vzgojnem ukrepanju ob 
ponavljajočih se kršitvah. 

 
 

Uporaba mobilnega telefona in ostalih naprav je izjemoma dovoljena ob vnaprejšnjem 
dogovoru med učiteljem oz. strokovnim delavcem in učenci. 
 

40. člen 
(telefonski klici v nujnih primerih) 

 
V nujnih primerih lahko učenci opravijo svoj telefonski klic v tajništvu in uporabijo šolski 
telefon. 
 Na Podružnici Bučka lahko učenec opravi klic s šolskim telefonom, ki mu ga izroči učitelj. 
 
 
 

VIII. INTERESNE DEJAVNOSTI 

41. člen 
( interesne dejavnosti) 

 
Interesne dejavnosti vodijo mentorji in potekajo po določenem razporedu, ki se ga določi na 
začetku leta. Urnik dejavnosti je izobešen na vidnih mestih. Učilnica, v kateri poteka 
posamezna dejavnost, je primerno označena z napisom.  
 
Pri športnih dejavnostih vstopajo učenci v telovadnico le v spremstvu mentorja ali za to 
vnaprej določenega učitelja. 
 
Tudi pri interesnih dejavnostih je potrebno spoštovati hišni red in pravila šolskega reda. 
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IX. POUK V POSEBNIH UČILNICAH OZ. ŠOLSKIH PROSTORIH 

 
TELOVADNICA 

42. člen 
(splošno) 

 
V telovadnico se med odmori ne hodi in v njej ne zadržuje. Vstop med učno uro ni možen. 
Plezanje ali obešanje po lestvi, letvenikih, vrveh in krogih brez nadzora ni dovoljeno. 
Ob odhodu iz garderobe zadnji učenec zapre vrata za seboj. 
 

43. člen 
(pouk športa, vstop v telovadnico in druge prostore, namenjene za izvajanje športa) 

 
Pouk športa lahko poteka samo ob prisotnosti in vodenju odgovornega učitelja. 
Učenci pred pričetkom ure športa počakajo na učitelja športa pred vhodom v telovadnico. 
Počakajo, da učenci, ki so imeli pred njimi pouk športa, zapustijo telovadnico. 
Učenci razredne stopnje pridejo v telovadnico skupaj z razrednikom. Razrednik vzame ključ v 
omarici s ključi  in ga po končani uri tja tudi vrne. 
Učenci v garderobi odložijo obleko ter se preoblečejo v športno opremo. Šolske torbe pustijo 
v osebni omarici ali v garderobi. 
Pripravljenost na pouk športa obsega: 

 ustrezno obutev: copati z gumo (»balerinke«) ali športni copati, ki so namenjeni le za 
pouk športa v telovadnici. Športne copate in športno opremo učenci shranijo v svojih 
omaricah; športnih copat ne nosijo v razred; 

 ustrezna oblačila: majica, kratke hlače ali trenirka, v primeru, če je hladneje kot 10 
stopinj C; 

 ustrezno urejeni (speti) lasje;  

 nakit in dragocenosti učenci hranijo v svojih omaricah, 

 učenci so za svojo lastnino odgovorni sami. 
 
Učenci po navodilih učitelja sodelujejo pri pripravi in pospravljanju rekvizitov. 
 
O vsaki okvari orodja ali rekvizita, ki se zgodi med poukom, morajo učenci obvestiti učitelja. 
Dokler se okvara ne odpravi, se orodja ali rekvizita ne sme uporabljati. 

 
44. člen 

(zaključek pouka športa) 
 
Učenci po končani šolski uri pospravijo vse rekvizite,  ki so jih pri uri uporabljali in  
se preoblečejo. Imajo možnost uporabe prhe po dogovoru z učiteljem.  
 
GOSPODINJSKA UČILNICA 
 

45. člen 
(pouk v gospodinjski učilnici) 
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Učenci pred začetkom pouka gospodinjstva počakajo na učitelja pred učilnico in ne vstopajo 
brez dovoljenja. 
V učilnici se ravnajo po navodilih učitelja: 

- kozarce, skodelice in drugo posodo jemljejo učenci iz omaric le z učiteljevim 
dovoljenjem, sicer pa ne stikajo po predalih, omaricah in hladilniku, 

- živil, gospodinjskih aparatov in drugih predmetov, ki so odloženi na delovnem 
pultu, se učenci dotikajo le z dovoljenjem učitelja, 

- štedilnik in druge pripomočke vklapljajo le po navodilih učitelja, 
- previdni so pri delu z ostrimi predmeti, 
- po tabli pišejo z dovoljenjem učitelja, 
- roke si umivajo le pri umivalniku, 
- posodo pomivajo v pomivalnem koritu, 
- smeti odlagajo v koš za smeti, organske odpadke pa v posebno vedro, 
- torbe odlagajo pod mizo. 
 

Pri praktičnem delu upoštevajo naslednja pravila: 
-    natančno upoštevajo navodila učiteljice, 
- nadenejo si zaščitno obleko in si umijejo roke, 
- očistijo delovno površino, 
- pregledajo navodila za delo in recept, 
- pripravijo pripomočke in živila, 
- pospravijo za seboj. 

 
 
 UČILNICA ZA TEHNIKO IN TEHNOLOGIJO 
 

46. člen 
(pouk v učilnici za tehniko in tehnologijo) 

 
Učenci pred začetkom pouka tehnike in tehnologije počakajo na učitelja pred učilnico in ne 
vstopajo brez dovoljenja. 
V učilnici se ravnajo po navodilih učitelja: 

- v  delavnico, kjer so nameščeni stroji, vstopajo samo z dovoljenjem učitelja/ice 
in ob njegovi prisotnosti, 

- previdni so pri delu z ostrimi predmeti, 
- odpadke ločujejo. 
 

Pri praktičnem delu upoštevajo naslednja pravila: 
- natančno upoštevajo navodila učitelja/ice, 
- se ravnajo po navodilih za varno delo, 
- stroje in druge delovne pripomočke vklapljajo le po navodilih učitelja,  
- učenec, ki je  zadolžen za določen stroj ali napravo, pri svojem delu upošteva 

navodila za ravnanje s stroji in napravami, pred začetkom dela preveri ali je 
stroj vklopljen in ali je vse pritrjeno. Če ugotovi pomanjkljivosti o tem obvesti 
učitelja. 

- Vsi učenci pri svojem delu upoštevajo navodila za ravnanje s stroji in 
napravami, 
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- nadenejo si zaščitno obleko in po potrebi zaščitne rokavice, očala ali masko, 
- imajo urejeno delovno površino, 
- orodja in druge pripomočke sproti vračajo nazaj na zanje določeno mesto, 
- po končanem delu pospravijo za seboj. 

 
 
UČILNICA ZA RAČUNALNIŠTVO 
 

47. člen 
(pouk v učilnici za računalništvo) 

 
Učenci pred začetkom pouka v računalniški učilnici počakajo pred učilnico in vstopijo le ob 
spremstvu odgovornega učitelja. 
V računalniški učilnici:  

 učenci morajo biti v učilnici vedno pod nadzorom učitelja, 

 učenci delajo po navodilih in uporabljajo samo s programom in navodili predvideno 
programsko opremo, 

 v nastavitve računalnika posegajo le z dovoljenjem učitelja, 

 vsako nepravilnost  v delovanju računalnika takoj javijo, 

 učitelj, odgovoren za izvedbo ure, poskrbi za vpis aktivnosti v pripravljen obrazec, 

 računalniška učilnica mora biti vedno, kadar v njej ne potekata pouk ali druga 
aktivnost, zaklenjena, 

 v računalniški učilnici učenci ne malicajo. 

 Na kateremkoli računalniku na šoli je prepovedana uporaba klepetalnic, igric, 
obiskovanje spornih strani na internetu (teroristična aktivnost, pornografija), vnašanje 
osebnih podatkov (ime, priimek, številke kreditnih kartic), nakupovanje. 

 Pri računalnikih ni dovoljeno: brisanje nameščenih programov, nameščanje 
programov, uničevanje kateregakoli dela pripadajoče strojne opreme. 

 Ravnanje z računalniki v knjižnici je opisano v poglavju knjižnica. 
 

48. člen 
(ukrepi ob kršenju pravil v računalniški učilnici) 

 
Učitelj učenca, ki ne ravna v skladu z navodili učitelja, opomni. Če se kljub opozorilu in 
pogovoru z razrednikom učenčevo neprimerno vedenje nadaljuje, se učencu prepove delo na 
računalniku. 
Če učenec s svojim ravnanjem povzroči hujše poškodbe  računalniške opreme, se naredi 
zapisnik nastale škode in učencu, ki je škodo povzročil, naloži, da to škodo poravna. Razrednik 
pokliče na pogovor kršiteljeve starše in jim predstavi situacijo. 
 
 
UČILNICA ZA NARAVOSLOVJE 
 

49. člen 
(pouk v učilnici za naravoslovje) 

 
V učilnico za naravoslovje učenci vstopajo ob spremstvu učitelja in se pripravijo na pouk. 
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Učne pripomočke in učila (kemikalije, mikroskope, TV…) uporabljajo po navodilih učitelja. 
Vstop v kabinet za naravoslovje je učencem dovoljen le v učiteljevi prisotnosti. 
Reditelji vestno vzdržujejo red v učilnici. 
Pri laboratorijskem delu učenci upoštevajo še naslednja pravila: 

 so disciplinirani (vsak sedi na svojem mestu), 

 poskrbijo za varnost – dosledno upoštevajo navodila učitelja, uporabljajo zaščitna 
oblačila, očala, rokavice…, 

 so ustrezno urejeni (npr. speti lasje). 
 
 
ŠOLSKA KNJIŽNICA 
 

50. člen 
(knjižnični red) 

 
Čas odprtosti oz. delovni čas knjižnice 
Knjižnica je za izposojo gradiva odprta vsak dan od 7. 05 do 8. 20 ter od 11.55 do 14.30 (5., 6. 
in 7. šolsko uro).  
 
Članstvo in izkaznica 
 
Vsi učenci in delavci šole so člani šolske knjižnice. Izjemoma so člani lahko tudi drugi. 
Članarine ni.  
Izposoja je možna z izkaznico naše knjižnice. Uporabnikom knjižnice je knjižnično gradivo 
dostopno brezplačno. Če uporabniki upoštevajo ta pravila, nimajo v knjižnici nobenih 
finančnih obveznosti. 
 

51. člen 
(izposoja knjižničnega gradiva) 

 
Uporabniki knjižnice si lahko izposojajo gradivo na dom ali ga prebirajo v knjižnici. 
 
Izposojevalni čas: 

o KNJIGE (strokovne in leposlovne):    14 (štirinajst ) dni. 
Vsako knjigo je možno po poteku izposojevalnega časa podaljšati še za teden (7) dni ali več, če 
ni rezervirana za drugega uporabnika. Podaljšati tudi ni možno knjig, ki so namenjene za 
obvezno domače branje. Te knjige je potrebno vrniti v določenem času, da si jih lahko 
izposodijo še ostali učenci.  

Neknjižno oziroma mediotečno gradivo (avdio- in videokasete, zgoščenke, 
multimedijske zgoščenke) je namenjeno za uporabo pri pouku, zato si ga   načeloma 
izposojajo strokovni delavci. 

o REVIJE: izposoja v prostorih knjižnice.  
o REFERENČNO GRADIVO (leksikone, slovarje, priročnike, učbenike,  enciklopedije, atlase 

... ) je možno uporabljati samo v prostorih knjižnice. 
 
Možne so tudi rezervacije gradiva.  
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Učenci 1. razreda si lahko naenkrat izposodijo eno knjigo, učenci od 2. do 4. razreda pa največ 
tri (3). 
 
Nerednim uporabnikom se lahko izposoja odreče, dokler ne poravnajo vseh svojih obveznosti. 
 

52. člen 
(odnos do knjižničnega gradiva) 

 
S knjižničnim gradivom uporabniki skrbno ravnajo. 
Če je uporabnik odtujil, izgubil ali vrnil zelo poškodovano gradivo (knjige: manjkajoče strani, 
strgani listi,  veliko počečkanih strani, uničeni hrbti, uničen knjižni blok ...), knjižničar/-ka tako 
gradivo izloči in odpiše, uporabnik pa mora zanj plačati odškodnino (po dogovoru s 
knjižničarjem/-ko), gradivo nadomesti z enako enoto ali pa z novo enoto (vsebinsko 
enakovredno), katere vrednost je enaka izgubljeni, odtujeni ali poškodovani enoti, seveda po 
dogovoru s knjižničarjem/-ko. 
 

53. člen 
(obnašanje v prostorih knjižnice ) 

 
Knjižnica je kulturno in informacijsko središče šole, osrednji prostor v šoli, postaja zakladnica 
znanja vsem, ki si to želijo. zato se njeni obiskovalci kulturno in spoštljivo obnašajo do ostalih 
obiskovalcev in nenazadnje tudi do knjižničnega inventarja. Ta prostor je namenjen branju, 
pisanju, učenju, bogatenju besednega zaklada, raziskovalnemu delu z računalnikom ali brez 
njega, skratka umirjenemu ustvarjanju in tudi sprostitvi.  
 
Šolske torbe učenci ob prihodu v knjižnico odložijo pri vhodu na prostor, ki je za to določen. 
 
Z učenci, ki kljub opozorilom ne upoštevajo pravil,  se ravna v skladu s Pravili šolskega reda. 
 

54. člen 
(uporaba računalnikov v knjižnici) 

 
Učenci lahko uporabljajo računalnike za iskanje gradiva po računalniškem katalogu šolske 
knjižnice, za pregledovanje multimedijskih zgoščenk, ki so na voljo v knjižnici, za pisanje in 
oblikovanje besedil ter za iskanje informacij na spletu. Za šolske potrebe po dogovoru s 
knjižničarko iskana besedila lahko tudi natisnejo.  
Pri uporabi računalnikov imajo prednost učenci, ki potrebujejo informacije za šolsko delo. 
En računalnik lahko hkrati uporabljata največ dva učenca.  
Ob velikem zanimanju za uporabo računalnika je le – ta omenjena na 10 minut. 
Učenec uporabnik, ki zlorabi pravila, je najprej opozorjen; če jih krši večkrat, izgubi pravico do 
uporabe računalnika nekaj dni ali tudi več, po dogovoru s knjižničarjem/-ko. O tem je 
obveščen tudi razrednik. 
 
 
 
 
    



 37 

ŠOLSKI RADIO 
  

55. člen 
(pravila v šolskem radiu) 

 
1. Šolski radio oddaja v skladu z urnikom delovanja šolskega radia. 
 
2. V prostorih šolskega radia se lahko zadržuje samo dnevna ekipa (spiker in tehnik) ter 

mentor/ica. 
 
3. Spiker in tehnik, ki vodita program v tekočem dnevu, ter mentor/ica opravijo ob 7.30 

kratek sestanek in pregledajo pripravljeno gradivo. 
 

4. Spiker in tehnik pripravita dnevna obvestila, preverita mapo z obvestili v tajništvu šole 
in dopolnita programsko shemo za tekoči dan. Gradivo prebere/pregleda mentor/ica. 

 
5. Vsakodnevno delo šolskega radia vpisujeta spiker in tehnik v zvezek, ki se nahaja v 

prostorih šolskega radia.  
 
Radijske prostore odklepa in zaklepa mentor/ica. 
 
 

56. člen 
(uporaba informacijsko komunikacijske tehnologije in drugih tehničnih sredstev) 

 
Učenci uporabljajo IKT in druga tehnična sredstva le ob prisotnosti in po navodilih učitelja. 
Skrbimo za pravilno uporabo sredstev. Učitelj lahko učenca zadolži za uporabo določenega 
tehničnega sredstva.  
 
ŠOLSKE PRIREDITVE 
 

57. člen 
(vedenje učencev na prireditvah) 

 
Na prireditvah spoštljivo in mirno sedimo na pripravljenih sedežih, se ne premikamo po 
prostoru, ne klepetamo, ne žvečimo, ne žvižgamo. Spremljamo pripravljen program in 
dogajanje na odru ter nastopajoče ob koncu prireditve nagradimo s spoštljivim aplavzom. S 
spoštljivostjo do nastopajočih pokažemo, da cenimo njihov trud, ki so ga vložili v pripravljeno 
prireditev. Upoštevamo navodila, ki so pripravljena za posamezno prireditev. Zgoraj navedeno 
velja tako za prireditve na šoli kot za prireditve, ki se jih udeležujemo izven šolskih prostorov. 
 
 
DEJAVNOSTI IZVEN ŠOLE 
 

58. člen 
(vedenje učencev na dejavnostih izven šole) 
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Pred odhodom na dejavnost izven šole organizator dejavnosti in razrednik učence seznanita z 
navodili za  obnašanje na dejavnosti. Navodila se lahko napišejo na obvestilo o dejavnosti. 
Spremljevalci, ki morajo upoštevati Pravilnik o pedagoških spremljevalcih pri prevozu skupin 
otrok (UR. l. RS, št. 42/09) dajejo učencem tudi sprotna navodila, ki jih morajo učenci 
upoštevati za zagotovitev varnosti vseh udeležencev in nemoten potek ekskurzije. 
Spremljevalci učence že pred odhodom na dejavnost izven šole opozorijo na pravila obnašanja 
na avtobusu, na pravilen odnos do tuje lastnine (do avtobusa in njegove opreme), jih 
seznanijo z nevarnostmi, ki se jim učenci izpostavljajo z vstajanjem sedežev med vožnjo in 
podobno. V primeru povzročene škode oziroma neupoštevanja Pravil šolskega reda OŠ Frana 
Metelka Škocjan se ukrepa v skladu s temi pravili in Vzgojnim načrtom OŠ Frana Metelka 
Škocjan. 

 
 

ŠOLA V NARAVI 
59. člen 

(vedenje učencev v šoli v naravi) 
 
Pred odhodom v šolo v naravi organizator šole v naravi in razredniki učencev, ki se bodo 
udeležili šole v naravi,  seznanijo učence in starše z navodili za  obnašanje v šoli v naravi. 
Spremljevalci učencev dajejo učencem sprotna navodila, ki jih morajo učenci upoštevati za 
zagotovitev varnosti vseh udeležencev in nemoteno izvajanje dejavnosti v šoli v naravi. Če se 
učenci ne držijo dogovorjenih pravil, razrednik oziroma spremljevalec o tem obvesti starše. 

 
Za učenca, ki že pred izvedbo šole v naravi ni izpolnjeval dogovorov in obstaja velika 
verjetnost,  da jih tudi v šoli v naravi ne bo izpolnjeval, se lahko delo organizira drugače in se 
učenec šole v naravi ne udeleži. O tej možnosti morajo biti učenčevi starši seznanjeni pred 
izvedbo šole v naravi.  

 
 
 GALERIJA 
 

60. člen 
(zadrževanje učencev ob galeriji ) 

 
Zadrževanje ob galeriji in nagibanje čez ograjo ni dovoljeno. 
 
 
 

X. DRUGO 

 
 

61. člen 
(sladki in slani prigrizki) 

 
Med poukom in izven njega v šolskih prostorih ne žvečimo žvečilnega gumija, prav tako ne 
sladkih in slanih prigrizkov. 
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Če učenec ne upošteva pravil, ga učitelj opozori in zahteva, da odloži žvečilni gumi v koš za 
smeti. 
O ravnanju s sladkarijami ob praznovanju rojstnih dni v oddelku se učenci dogovorijo z 
razrednikom. 
 

62. člen 
(kajenje) 

 
V šolskih prostorih in okolici šole ter na površini šolskega igrišča ne kadimo. Prepovedano je 
kajenje navadnih in elektronskih cigaret. 
 

63. člen 
(alkohol, energijske pijače, droge) 

 
Uživanje alkohola, energijskih pijač in drog je v prostorih šole in na šolskih površinah 
prepovedano.  
Če razrednik ugotovi, da učenec uživa alkohol, energijske pijače, poseduje drogo ali jo uživa, o 
svojih ugotovitvah takoj obvesti starše in šolsko svetovalno službo. Skupaj se dogovorijo za 
ustrezno ukrepanje. 
 
 

64. člen 
(skrb za čistočo in higieno) 

 
Učenci, učitelji in ostali delavci šole skrbimo za čistočo in higieno na šoli, v okolici šole in na 
šolskem avtobusu. Varčujemo z elektriko, vodo in papirjem. 
Učenci skrbijo za osebno higieno, zato prihajajo v šolo higiensko urejeni in v čistih oblačilih. Če 
razrednik opazi, da prihaja učenec v šolo higiensko neurejen in v umazanih oblačilih na to 
opozori starše in jih pozove, da učenca uredijo. Staršem pove, da bomo v primeru, če se 
higiensko stanje otroka ne bo izboljšalo, prisiljeni za učenčevo ustrezno higieno poskrbeti na 
šoli (tuširanje, čista oblačila). Če se kljub posredovanju stanje glede higiene ne izboljša, o tem 
obvestimo pristojen center za socialno delo. 
 
 

65. člen 
(pravila oblačenja) 

 
Učenci morajo biti letnemu času in priložnosti primerno oblečeni in urejeni. Z ustreznimi 
oblačili skrbimo za svoje zdravje. Oblačila naj ne bodo izzivalna,  saj je šola delovni prostor.  
 
 

66. člen 
(dragocenosti) 

 
Učenci v šolo po nepotrebnem ne prinašajo denarja ali drugih dragocenih predmetov.  
Če učenec kljub opozorilom prinaša denar ali druge dragocene predmete (mobilni telefon, 
ure, nakit) v šolo in jih izgubi oz. mu jih ukradejo, za to odgovarja sam. 
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67. člen 

(predmeti, ki ne sodijo med šolske potrebščine) 
 
Prinašanje predmetov, ki ne spadajo med šolske potrebščine, v šolske prostore ni dovoljeno. 
Če obstaja sum, da ima kdo kaj ogrožajočega, sme razrednik ali strokovni delavec ob 
prisotnosti učenca in še ene odrasle osebe, ki jo učenec izbere sam ali jo določi vodstvo šole, 
pregledati učenčeve osebne stvari (obleko, torbo).  
Predmet, s katerim bi lahko učenec ogrozil svojo varnost in zdravje ali varnost in zdravje 
drugih, mu strokovna delavca, ki sta pregledala učenčeve osebne stvari, odvzameta. Svoje 
dejanje zapišeta v zapisnik, ki ga podpišeta učitelja in učenec, ob predaji ogrožajočega  
predmeta staršem pa zapisnik dopolnita z navedbo o izročitvi ogrožajočega  predmeta 
staršem in s podpisom staršev. 
 
 
 

XI. RAVNANJE V IZREDNIH RAZMERAH  

 
68. člen 

(zagotavljanje varnosti učencev) 
 
V času izrednih razmer ali v pričakovanju le-teh je dolžnost vseh delavcev šole, da poskrbijo za 
varnost učencev. 
V takih primerih je nujno upoštevati vsa navodila, ki jih izdajo odgovorni delavci civilne zaščite 
ali vodilni delavci šole. 
 
V primerih, ko je treba najhitreje zapustiti šolo, učitelji neposredno vodijo oddelke ali skupine 
učencev ter z njimi odidejo na prostor, kjer se zagotavlja večja varnost. 
 
Za ravnanje v času potresa, požara, zračnega napada in drugih nevarnosti so v šoli še posebna 
navodila za ravnanje učiteljev in učencev. 
 
 

69. člen 
(situacije, ki ogrožajo življenje,  poškodbe) 

 

 Če obstaja možnost poškodbe ali če je učenec poškodovan ali kako drugače ogrožen, 
se je treba odzvati takoj. Odrasla oseba, ki je prisotna v taki situaciji, poskrbi, da se 
prepreči nadaljevanje ogrožajočih razmer in da se nudi pomoč. Če oseba ni 
usposobljena za nudenje prve pomoči ustrezno zavaruje prostor in o potrebi za 
nudenje prve pomoči obvesti usposobljenega učitelja za nudenje prve pomoči (učitelji 
športne vzgoje, učitelji z opravljenim tečajem prve pomoči),  

 pri nudenju prve pomoči si učitelj pomaga z materialom za oskrbo poškodovanca, ki  
se nahaja v OMARICI PRVE POMOČI, v šolski zbornici, 

 pri obveščanju drugih oseb odrasli osebi, ki je prisotna v taki situaciji, pomagajo 
dežurni učitelj in dežurni učenec. Poleg osebe, ki bo nudila prvo pomoč je potrebno 
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obvestiti razrednika, v primerih, ko se oceni, da bo potrebna tudi zdravniška pomoč ob 
spremstvu učitelja, pa tudi vodstvo šole. 

 Usposobljen učitelj, razrednik in vodstvo šole ocenijo ali je potrebna takojšnja 
zdravniška pomoč ali učenec lahko brez škode počaka, da ga k zdravniku pospremijo 
starši, 

 o odločitvi tima, ki je sodeloval pri nudenju pomoči učencu, razrednik obvesti starše. 
Razrednik seznani starše z že izvedenimi ukrepi in ukrepi, ki jih tim predlaga staršem za 
nadaljnjo oskrbo otroka. 

 Oseba, ki je bila prisotna v taki situaciji, dežurni učitelj ali razrednik napiše zapisnik o 
dogodku, oziroma o poškodbi, če je šlo za poškodbo učenca. Ustrezni formularji se 
nahajajo v predalčkih v zbornici. 

 

3. PRAVICE IN DOLŽNOSTI UČITELJEV IN DELAVCEV ŠOLE 

 
Pravice in dolžnosti ter obveznosti delavcev so opredeljene v zakonodaji in v šolskih internih 
aktih. Že obstoječe zakonodajne dokumente, statute, pravilnike in programe, ki opredeljuje 
učiteljski poklic dopolnjuje Kodeks izobraževalne internacionale o poklicni etiki, ki je bil sprejet 
na 3. svetovni konferenci Izobraževalne internacionale. Kodeks pomaga učiteljem in drugim 
zaposlenim v izobraževanju pri reševanju vprašanj, ki se navezujejo na njihovo poklicno 
vedenje in soočanje s problemi kot posledico odnosov med različnimi udeleženci 
izobraževanja. Nekatera določila kodeksa povzemamo: 
 
ODGOVORNOST DO POKLICA  
Zaposleni na naši šoli bomo: 

 upravičili zaupanje javnosti z zagotavljanjem kakovostnega izobraževanja in se 
zavzemali za utrjevanje ugleda, ki ga izvajanje izobraževalnega procesa uživa v družbi;  

 stalno poglabljali znanje in skrbeli za lastno strokovno rast;  

 določili vsebino, obseg in dinamiko programa vseživljenjskega učenja kot bistvenega 
elementa za zagotavljanje profesionalnosti;  

 javno objavili in uveljavljali vse pomembnejše informacije v zvezi s poklicno izobrazbo 
in strokovno usposobljenostjo;  

 podpirali vsa prizadevanja za uveljavljanje demokracije in človekovih pravic v 
izobraževanju in z izobraževanjem.  

 
ODNOS IN ODGOVORNOST DO UČENCEV 
Zaposleni na naši šoli bomo: 

 spoštovali pravice učencev in delovali v skladu z določili Konvencije Organizacije 
Združenih narodov o pravicah otrok, posebno tistih, ki se nanašajo na izobraževanje;  

 varovali in v javnosti zastopali interese in blaginjo učencev, preprečevali njihovo 
zatiranje ter fizično in psihično zlorabo;  

 zagotovili in izvajali vse potrebne ukrepe za preprečevanje spolne zlorabe in drugih 
zlorab učencev,  

 ravnali v skladu s svojo vestjo, predanostjo in načeli zaupnosti v vseh zadevah, ki se 
nanašajo na blaginjo učencev,  
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 pomagali učencem razvijati vrednote, ki jih določajo mednarodni standardi o 
človekovih pravicah;  

 imeli profesionalen odnos do učencev;  

 spoštovali enkratnost, individualnost in posebne potrebe posameznega učenca in mu 
omogočili, da polno uresniči svoje sposobnosti;  

 razvijali v učencih občutek, da so del skupnosti in da jim je zagotovljeno enakopravno 
mesto v izobraževalnem procesu;  

 pravično in z občutkom uveljavljali svojo profesionalno avtoriteto;  

 zagotavljali, da odnos med učiteljem in učencem v nobenem primeru ne postane 
predmet kakršnekoli zlorabe.  

 
ODNOS IN ODGOVORNOST DO KOLEGOV  
Zaposleni na naši šoli bomo: 

 uveljavljali in razvijali kolegialnost ter spoštovali lastno strokovno znanje in 
pristojnosti, znanje in pristojnosti svojih kolegov,  

 spoštovali zaupnost informacij, pridobljenih pri poklicnem delu, razen v primerih, če bi 
tako zahteval zakon. 

 
ODNOS IN ODGOVORNOST DO VODSTVA  
Zaposleni na naši šoli bomo: 

 s poznavanjem zakonskih in drugih pravic ter odgovornosti spoštovali določila 
zakonov, pravilnikov, kolektivnih pogodb in določil, ki zadevajo pravice učencev in 
delavcev, 

 izvajali navodila vodstva in uveljavljali pravico do obveščenosti v okviru dogovorjenih 
formalnih postopkov.  

 
ODNOS IN ODGOVORNOST DO STARŠEV  
Zaposleni na naši šoli bomo: 

 upoštevali pravico staršev do sodelovanja v uveljavljenih oblikah in metodah dela v 
dobro učencev,  

 spoštovali pravice staršev, vendar v okviru poklicne usposobljenosti svetovali v dobro 
učencev,  

 vzpodbujali starše k aktivnemu sodelovanju pri izobraževanju svojega otroka.  
 
 

4. PRAVICE IN DOLŽNOSTI STARŠEV   
 
Starši imajo pravico: 

 do informiranosti o lastnem otroku v času govorilnih ur oziroma ob dogovorjenih 
terminih, 

 do sodelovanja v starševskih organizacijah na šoli. 
 

Starši imajo dolžnost: 

 do sodelovanja s šolo v skrbi za zdrav otrokov razvoj ob zagotavljanju njegovih 
nespornih pravic, 
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 do vzpostavljanja in vzdrževanja stika z razrednikom svojega otroka, 

 do sodelovanja z razrednikom pri reševanju težav njihovega otroka in do spoštovanja 
dogovorov z razrednikom in šolo (sodelovanje poteka ob dogovorjenih terminih in v 
ustreznih prostorih), 

 sporočanja šoli o zdravstvenih in drugih posebnostih svojega otroka, ki so pomembne 
za otrokovo varnost v šoli (ob boleznih, ob katerih je potrebno določeno ravnanje 
prisotne osebe in starši to ravnaje poznajo, alergijah in podobno), 

 do uresničevanja otrokove dolžnosti za redno obiskovanje pouka in do opravičevanja 
njihove odsotnosti, 

 do opremljanja svojih otrok s šolskimi potrebščinami, ki otroku zagotavljajo uspešno 
delo v šoli, 

 za dogovore s šolo ob otrokovih pridobljenih pravicah (pedagoška pogodba, status 
športnika). 

 
Če starši ne izpolnjujejo svojih odgovornosti sodelovanja s šolo, šola povabi zunanjo 
ustanovo, da se vključi kot posrednik v sodelovanju med šolo in starši (npr. center za 
socialno delo predvsem v primerih nasilja nad otrokom, zanemarjanja otroka, nezadostne 
skrbi za otroka). 
 
 

5. PRAVILA, KI IZHAJAJO IZ ZAKONODAJE IN DOKUMENTOV  
 

 
Učenci, delavci šole in obiskovalci so dolžni upoštevati vsa splošna zakonska določila o 
dejavnostih vzgoje in izobraževanja. 
Pravice in dolžnosti delavcev šole in učencev so urejene s temi pravili in veljavnimi zakoni ter 
podzakonskimi akti (pravilniki), ki urejajo področje dejavnosti vzgoje in izobraževanja v 
osnovni šoli.  

 
PRAVILA, KI IZHAJAJO IZ POSEBNIH ZAKONSKIH OBVEZNOSTI ŠOLE 
 
Varstvo pri delu. 
Zdravstveno varstvo. 

 
PRAVILA, KI IZHAJAJO IZ ŠOLSKE ZAKONODAJE 
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. 
Zakon o osnovni šoli. 
Pravilniki. 
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6. POSLEDICE KRŠITEV PRAVIC IN PRAVIL 
 
Posledice kršitev se lahko odražajo na posamezniku, ki krši pravice in pravila, na okolju ali na 
drugih ljudeh. 

 
Če se posledice odražajo na okolju lahko učenec popravi nastalo škodo tako, da odpravi 
posledice s povrnitvijo v prvotno stanje ali z denarno odškodnino (po oceni škode), če npr. 
uniči rože ali drevesa v okolici šole lahko kupi nove rastline in jih pod nadzorstvom hišnika 
posadi ali pa po oceni škode plača račun za delo, ki ga je moral opraviti nekdo drug (pri 
dogovorih sodelujejo starši). 

 
Kako ugotavljamo kršitve?  

 smo prisotni oz. očividci kršitve, 

 vidimo posledice storjene kršitve (npr. učenec joka zaradi nad njim 
storjenega nasilja, poškodovan je šolski inventar, obvestijo nas 
učenci, zaposleni ali starši) 

 
Kdo ugotavlja kršitve? 

 vsi zaposleni, predlog razredniku, da razišče okoliščine storjenega 
dejanja 

 
Kako in kdaj ukrepamo? 
 

 ukrepamo čimprej po storjeni kršitvi (upoštevamo okoliščine, nujnost 
takojšnjega ukrepanja oziroma možnost kratkotrajne odložitve – npr. 
če gre za poškodbe in nasilje ukrepamo takoj), 

 razrednik čimprej po kršitvi ustrezno vzgojno ukrepa, ob tem 
upošteva razne dogovore in sprejete pravilnike (npr. pravilnik o 
povračilu škode (za povračilo škode v finančni in nefinančni obliki 
(restitucija)). 

 
 
 

XII. KONČNI DOLOČBI 

 
70. člen 

(prenehanje veljavnosti predpisa) 
 
Z uveljavitvijo Pravil šolskega reda OŠ Frana Metelka Škocjan preneha veljati Pravilnik o 
pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli (Uradni list RS, št. 75/2004). Pravilnik o pravicah 
in dolžnostih učencev v osnovni šoli velja se uporablja do 31. 8. 2009. Z dnevom pričetka 
uporabe teh pravil prenehajo veljati pravila, ki so bila sprejeta na seji sveta zavoda 2. 9. 2009.  
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71. člen 
(uveljavitev Pravil šolskega reda OŠ Frana Metelka Škocjan) 

 
Ta pravila začnejo veljati naslednji dan po sprejemu na Svetu šole OŠ Frana Metelka Škocjan, 
uporabljati pa se začnejo 1. 10. 2018. Spremembe pravil se uveljavljajo s sklepom Sveta šole 
OŠ Frana Metelka Škocjan. 
 
 
 

Bodimo strpni med seboj. Nikomur ne storimo tistega, česar ne želimo, da bi drugi 
storili nam. 
 

72. člen 
(priloge k Pravilom šolskega reda OŠ Frana Metelka Škocjan) 

 
1. Predpisan obrazec za izrek vzgojnega opomina Obvestilo o vzgojnem opominu. 
2. Zapisnik o odvzemu mobilnega telefona ali druge naprave. 
3. Zapisnik o lažjih kršitvah Pravil šolskega reda OŠ Frana Metelka Škocjan. 
4. Zapisnik o hujših kršitvah Pravil šolskega reda OŠ Frana Metelka Škocjan. 
5. Zapisnik oz. obrazec za opis dogodka v zvezi s kršenjem Pravil šolskega reda OŠ Frana 

Metelka Škocjan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ravnateljica:                                                         Predsednik sveta OŠ Frana Metelka Škocjan: 
Irena Čengija Peterlin                                           Janja Lesjak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloge: 
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Priloga 1: predpisan obrazec OBVESTILO o vzgojnem opominu: 
 
 

 

 
ime in sedež šole 

                
 

OBVESTILO o  vzgojnem opominu  
 
Učenki/učencu , rojeni /rojenemu , 
 (ime in priimek)  (datum rojstva) 
 

ki v šolskem letu  obiskuje  razred, je bil v skladu s 60. f členom Zakona o osnovni šoli  
     

izrečen  vzgojni opomin. 
 (prvi, drugi, tretji)  

 
Obrazložitev: 
 

1. Učenka/učenec je 
dne 

 kršila/kršil  

     
   (navesti pravni akt – zakon, akt šole..)  

 Opis kršitve: 
   

 
 
 
 
 
 

 

2. Pisni predlog za izrek vzgojnega opomina je bil podan razredniku dne . 
 

3. Razrednik je dne  opravil razgovor z učenko/učencem in starši/  
 

4. Razrednik je učiteljskemu zboru dne  podal pisni obrazložen predlog za izrek vzgojnega opomina. 
 

5. Učiteljski zbor je učenki/učencu dne  za kršitev iz 1. točke izrekel  opomin. 
    (prvi, drugi, tretji)  
 

Šola lahko v skladu s 54. členom Zakona o osnovni šoli učenko/učenca po izrečenem tretjem vzgojnem opominu 
prešola na drugo šolo brez soglasja staršev. 
 

6. Pred izrekom vzgojnega opomina je šola uporabila naslednje ukrepe, določene z vzgojnim načrtom in  
 pravili šolskega reda: 

 

  
 
 
 
 
 

 

Kraj in datum:   Evidenčna številka:  

 
 

  Pečat 

Ravnateljica/ravnatelj:  
 
 
 

Dva izvoda obvestila izročena učenki/učencu dne .  Podpisan izvod vrnjen dne . 
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Šola učenki/učencu izroči dva izvoda obvestila o vzgojnem opominu.  
Podpisan izvod obvestila šola vloži v mapo vzgojnih opominov. 
 
 

-------------------------------------------------------------------------- 
 
Podpisana/podpisani  potrjujem prejem obvestila o vzgojnem opominu. 
 (starši/zakoniti zastopnik otroka)  
 

Datum:   Podpis staršev:     
 

Učenka/učenec vrne šoli en izvod s podpisom staršev. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloga 2 Zapisnik o odvzemu mobilnega telefona ali druge naprave: 
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ZAPISNIK O ODVZEMU MOBILNEGA TELEFONA ALI DRUGE NAPRAVE 
 
 
DATUM ODVZEMA: 
 
OPIS DOGODKA: 
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________ 

 

Učenec se z zapisanim strinja in to potrjuje s svojim podpisom: ______________________ 

 

Podpis učitelja: ____________________________ 

 

Telefon/druga naprava se bo do datuma prevzema hranil/a v ognjevarni omari v tajništvu 

šole. Telefon/drugo napravo prevzamejo starši učenca ob prisotnosti razrednika. 

Ukrep se izvaja v skladu s Pravili šolskega reda Osnovne šole Frana Metelka Škocjan.  

 

***************************************************************************

********************** 

 

 

DATUM PREVZEMA: ________________________________ 

 

Telefon/drugo napravo prevzeli starši, podpis: ___________________________ 

 

Podpis razrednika: _______________________ 

Priloga 3 Zapisnik o lažjih kršitvah Pravil šolskega reda OŠ Frana Metelka Škocjan  
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Obrazec 1 
 
Pravila šolskega reda Osnovne šole Frana Metelka Škocjan 

 

OPIS DOGODKA V PRIMERU LAŽJE KRŠITVE 
 

Ime in priimek učenca: ____________________________  Razred: ______  Šol. l.: 

____________ 

Datum kršitve: ____________, ura: _______ in kraj kršitve: 

______________________________ 

Morebitne priče: 

_________________________________________________________________ 

 
Lažje kršitve so, če učenec krši 3. člen Pravil šolskega reda, torej ne izpolnjuje dolžnosti, ki so: 
 

1.  da spoštuje pravice drugih učencev in delavcev šole in ima spoštljiv in strpen odnos do individualnosti, človeškega 
dostojanstva, etnične pripadnosti, veroizpovedi, rase in spola,  

2.  da izpolni osnovnošolsko obveznost, 

3.  da redno in točno obiskuje pouk in druge vzgojno-izobraževalne dejavnosti,  

4.  da izpolnjuje svoje učne in druge šolske obveznosti,  

5.  da učencev in delavcev šole ne ovira in ne moti pri delu,  

6.  da v šoli in izven šole skrbi za lastno zdravje in varnost ter ne ogroža zdravja in varnosti ter osebnostne integritete drugih 
učencev in delavcev šole,  

7.  da spoštuje pravila bontona, 

8.  da spoštuje hišni red in pravila šolskega reda,  

9.  da varuje in odgovorno ravna s premoženjem šole ter lastnino učencev in delavcev šole ter le-tega namerno ne poškoduje,  

10.  da se spoštljivo vede do drugih,  

11.  da sodeluje pri urejanju šole in šolske okolice, dogovorjenem v oddelčni skupnosti ali skupnosti učencev šole,  

12.  da sodeluje pri dogovorjenih oblikah dežurstva učencev, 

13.  da kot učenec te šole varuje svoj ugled in ugled šole oziroma, da ga s svojim vedenjem v šoli in na organiziranih 
dejavnostih izven šole, ne kvari. 

 
Opis kršitve ter morebitne priloge (npr. obrazec Opis dogodka): 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________ 
 
Na kakšen način je razrednik obvestil starše učenca kršitelja? 

 S pomočjo klica na tel. št: _______________________, dne: ___________, ura: 
_________ 

 E-pošta poslana na naslov: ______________________, dne: ___________, ura: 
_________ 
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 Drugo: 
____________________________________________________________________ 

 
Kratek zapis dogovora z učencem kršiteljem o tem, kako bo vedenje popravil: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________ 
 
Podpis učitelja: _______________________________ 
 
 
 
Ali učenec dogovor spoštuje?      DA      NE        (Izpolni oz. obkroži učitelj v roku 3-4 tednov.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloga 4 Zapisnik o hujših kršitvah Pravil šolskega reda OŠ Frana Metelka Škocjan  
 



 51 

 
Obrazec 2 
Pravila šolskega reda Osnovne šole Frana Metelka Škocjan 

 

OPIS DOGODKA V PRIMERU HUJŠE KRŠITVE 
 

Ime in priimek učenca: ____________________________  Razred: ______  Šol. l.: 

____________ 

Datum kršitve: ____________, ura: _______ in kraj kršitve: 

______________________________ 

Morebitne priče: 

_________________________________________________________________ 

 
Hujše kršitve so:  
 

1.  ponavljajoče istovrstne kršitve iz 3. členu pravil šolskega reda ter drugih dolžnosti, za katere je bil učenec že obravnavan, 

2.  občasni neopravičeni izostanki nad 12 ur oziroma strnjeni neopravičeni izostanki nad 18 ur,  

3.  uporaba pirotehničnih sredstev v šoli, na zunanjih površinah šole ali na šolskih ekskurzijah,  

4.  izsiljevanje drugih učencev ali delavcev šole,  

5.  namerno poškodovanje in uničevanje šolske opreme, zgradbe ter stvari in opreme drugih učencev, delavcev ali 
obiskovalcev šole,  

6.  kraja lastnine šole, drugih učencev, delavcev, obiskovalcev šole in drugih oškodovancev v šoli ali izven nje, 

7.  popravljanje in vpisovanje ocen v šolsko dokumentacijo,  

8.  uničevanje uradnih dokumentov ter ponarejanje podatkov in podpisov v uradnih dokumentih in listinah, ki jih izdaja šola,  

9.  grob verbalni napad na učenca, učitelja, delavca šole ali drugo osebo,  

10.  fizični ali psihični napad na učenca, učitelja, delavca šole ali drugo osebo,  

11.  ogrožanje življenja in zdravja učencev in delavcev šole,  

12.  kajenje ter prinašanje, posedovanje, ponujanje, prodajanje ali uživanje alkohola, energijskih napitkov, drog ter drugih 
psihoaktivnih sredstev in napeljevanje sošolcev k takemu dejanju v času pouka, dnevih dejavnosti in drugih organiziranih 
oblikah vzgojno-izobraževalne dejavnosti, ki so opredeljene v letnem delovnem načrtu šole,  

13.  prihod oziroma prisotnost pod vplivom alkohola, drog in drugih psihoaktivnih sredstev v času pouka, dnevih dejavnosti in 
drugih organiziranih oblikah vzgojno-izobraževalne dejavnosti, ki so opredeljene v letnem delovnem načrtu šole,  

14.  spolno nadlegovanje učencev, delavcev šole oziroma drugih oseb, 

15.  spletno nadlegovanje, ki pušča posledice v medsebojnih odnosih učencev, 

16.  nedovoljeno avdio ali video snemanje, slikanje in objavljanje posnetkov, 

17.  sostorilstvo pri kršitvah, 

18.  druga nesprejemljiva dejanja. 

 
Podrobnejši opis kršitve ter morebitne priloge (npr. obrazec Opis dogodka): 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________ 
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___________________________________________________________________________
_____ 
 
Na kakšen način je razrednik obvestil starše učenca kršitelja? 

 S pomočjo klica na tel. št: _______________________, dne: ___________, ura: 
_________ 

 E-pošta poslana na naslov: ______________________, dne: ___________, ura: 
_________ 

 Drugo: 
____________________________________________________________________ 

 
Kratek zapis dogovora z učencem kršiteljem o tem, kako bo vedenje popravil: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________ 
 
Podpis učitelja: _______________________________ 
 
 
 
Ali učenec dogovor spoštuje?      DA      NE        (Izpolni oz. obkroži učitelj v roku 3-4 tednov.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloga 5 Zapisnik oz. obrazec za opis dogodka v zvezi s kršenjem pravil šolskega reda OŠ Frana 
Metelka Škocjan  
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Obrazec 3 

 
Pravila šolskega reda Osnovne šole Frana Metelka Škocjan 

 

OPIS DOGODKA 
 

Ime in priimek učenca: ____________________________  Razred: ______  Šol. l.: 

____________ 

Datum dogodka: ____________, ura: _______ in kraj dogodka: 

___________________________ 

 
Kaj se je zgodilo? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________ 
 
Kdaj in kje se je zgodilo (čas, prostor)? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________ 
 
Razlogi za to dejanje/dogodek:  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________ 
 
Kdo je bil udeležen? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________ 
 
Ali se čutiš odgovornega? Zakaj? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________
____________________ 
 
Kaj si se naučil, kaj si novega spoznal iz te situacije? Opiši.  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________ 
 
 
Podpis učenca: _______________________________ 
 
 
 
 


