
HIŠNI RED 
 
Splošna pravila vedenja 

Hišni red je določen s pravili življenja in vedenja v šoli. Namenjen je  sožitju mladih, da bi bili uspešni v šoli 
in zadovoljni v svojem življenju. Šola kot ustanova jim pomaga uresničevati pričakovanja v pripravi na zrelo 
in odgovorno življenje. 
Šolski prostor je kot naš dom, zato vsi skrbimo, da se v njem počutimo prijetno in domače. 
Hišni red velja za šolski prostor OŠ Koseze in obsega šolsko stavbo, šolsko dvorišče z igriščem, zelenico v 
okolici šole. 
 

V času izvajanja vzgojno izobraževalnega dela v šolskem prostoru in izven njega ni dovoljeno: 
ü kakršna koli oblika nasilja (nična toleranca do nasilja), 
ü izsiljevanje, 
ü zloraba infromacijske tehnologije (npr wi-fi gesla ipd), 
ü uporaba mobilnih naprav in elektronske tehnologije v času pouka, odmora in drugih šolskih 

dejavnosti, 
ü prehranjevanje na hodniku (učenci pomalicajo v razredu), 
ü motenje pouka in sošolcev pri delu, 
ü ogrožanje varnosti pri praktičnem delu, 
ü prinašanje ter uporaba nevarnih predmetov in snovi, 
ü prilaščanje tuje lastnine, 
ü namerno uničevanje kakršnekoli lastnine, 
ü kajenje, uživanje in ponudba alkoholnih pijač, drog ter drugih psihoaktivnih sredstev je 

prepovedano v prostorih in na pripadajočem šolskem prostoru, 
ü prinašanje in uporaba drugih snovi, ki so neprimerne ali škodljive za otrokovo zdravje in razvoj 

(npr. energetske pijače), 
ü žvečenje žvečilnih gumijev. 

 

3.1. ŠOLSKO OBMOČJE IN POSLOVANJE ŠOLE 
V šolsko območje Osnovne šole Koseze (v nadaljevanju šolski prostor) spadajo: objekt Osnovne šole 
Koseze v celoti, zunanje površine šole z ograjenim šolskim igriščem, zelenice, šolsko dvorišče in parkirišče. 
Pravila hišnega reda veljajo za šolski prostor. 
V času poslovanja šole, med 6.15 in 17. uro, smejo šolski prostor uporabljati le učenci, delavci šole in 
osebe, ki so neposredno povezane z delom šole, kot to določa urnik oddelkov oziroma prostorov. 
Zadrževanje učencev, ki nimajo šolskih obveznosti, na šolskem prostoru v tem času ni dovoljeno, razen v 
dogovoru z učitelji. 
Uradne ure šole oziroma njenih služb so vsak dan med 8. in 12. uro. Govorilne ure so določene s šolskim 
urnikom in so lahko izjemoma tudi izven uradnih ur. 
 
3.2. PRIHOD V ŠOLO 

 

STRANSKI VHOD ZA 1. RAZREDE 
Prihod in odhod iz šole skozi stranski vhod je namenjen samo učencem in staršem 1. razredov in je mogoč 
v času od: 

® 7.20   do 8.20 ure   
® 15.00 do 16.00 ure 



® 6.15 do 7.30 ure pripeljete otroka v jutranje varstvo skozi glavni vhod v  učilnico 3.b v pritličju. 
Od 8.20 do 15.00 ure je  stranski vhod  za 1. razrede zaprt, vstop v šolsko poslopje je možen skozi glavni 
vhod šole.  

 

GLAVNI VHOD 
Učenci od 2. do 9. razreda prihajajo in odhajajo iz šole skozi glavni vhod in garderobo in sicer od:  

® 6.15 do 8.20 
® 8.20 do 15.00 

 

Od 8.20 do 15.00 ure bo možno dostopati v šolo ob prisotnosti dežurnega učenca,  oz. receptorja  ter s 
pomočjo zvonca v tajništvu. 
“ZMOREM SAM!” Starejši učenci iz 8. in 9. razredov  bodo mlajše učence od 2. razreda dalje počakali pri 
glavnem vhodu v šolo, v času od 7.50 do 8.20, in jih varno pospremili skozi garderobo v učilnico. 
 
Učenci 1. razreda 

ü Prihod v šolo je možen skozi stranski vhod  šole. 
ü Jutranje varstvo poteka od 6.15 do 8.10.   
ü Ob 7.30 učence prevzamejo vzgojiteljice v matičnem razredu. 
ü Ob 8.20 je pričetek vzgojno izobraževalnih dejavnosti. 
ü Malica je ob 9. 05. 
ü Malico za sadje učiteljice in vzgojiteljice prilagodijo vzgojno izobraževalnemu delu. 
ü PB se zaključi ob 16.00. 
ü Varstvo poteka od 16.00 do 17.00. 

 
Ostali učenci 

ü Učenci prihajajo v šolo in odhajajo iz nje skozi glavni vhod in garderobo. 
ü Prihod v jutranje varstvo je od 6.15 do 8.00. 
ü Učenci, ki niso vključeni v jutranje varstvo, prihajajo k pouku največ 15 minut pred pričetkom 

pouka. 
ü Učenci, ki v šolo pridejo predčasno, počakajo na začetek pouka v za to določenem prostoru. 
ü Pouk se prične ob 8.20. 
ü Učenci prihajajo k pouku pravočasno. 

 
Jutranje varstvo 

ü Jutranje varstvo poteka od 6.15 – 8. 10. 
ü Učenci 1. razredov v jutranje varsto prihajajo skozi stranski vhod. 
ü Učenci 2. in 3. razredov v jutranje varstvo prihajajo skozi glavni vhod. 
ü Jutranje varstvo je organizirano v učilnici 3.b razreda. 

 
Vsi učenci 

ü Učenci morajo priti v šolo pravočasno oz. najmanj pet minut pred začetkom pouka. 
ü Svojo garderobo hranijo učenci v omaricah in v garderobah posameznih oddelkov, kjer se ob 

prihodu v šolo tudi preobujejo in odložijo svoja oblačila. Učenci so dolžni skrbeti za svojo omarico 
in za red v garderobah.   



ü Učenci se v šolo lahko pripeljejo s skirojem ali kolesom, vendar mora le t biti opremljeno po 
predpisih.Učenci na kolesu obvezno uporabljajo kolesarsko čelado. Učenci kolesa parkirajo na 
prostoru, ki je določen za kolesa oziroma skiroje. Šola za kolesa in skiroje ne prevzema 
odgovornosti. 

ü V šolo ni dovoljen vstop z rolerji ali katerim koli drugim prevoznim sredstvom. Rolerje si sezujejo 
pred stopniščem v garderobe.  Učenec mora v tem primeru imeti s seboj tudi obutev, saj lahko 
vzgojno izobraževalno delo poteka tudi v okolici šole.  

ü Na šolskem prostoru ni dovoljena vožnja s kolesi z motorji in z motornimi kolesi. 
 
3.3. ODHOD IZ ŠOLE 

ü Glavni vhod šole je odprt 14.00–17.00. 
ü  Za starše prvošolcev, ki imajo svoje otroke v OPB, je stranski vhod ponovno odprt od 15.00 do 

16.00.   
ü 16.00 do 17.00 ure učence 1. razredov prevzamete v popoldanskem varstvu skozi glavni vhod v  

učilnici 3.c v pritličju. 
ü Po končanem pouku oz. drugih oblikah dejavnosti učenci zapustijo šolske prostore in odidejo 

domov skozi glavni vhod šole. Starši, ki prevzamejo otroke na šolskem igrišču, po prevzemu 
zapustijo šolski okoliš. Učenci, ki zapustijo PB, se ne vračajo in ne zadržujejo na šolskih površinah 
do 16. ure. 

ü Zadrževanje v garderobah in drugih šolskih prostorih  pred  in po končanem pouku ni dovoljeno. 
ü V času pouka oz. drugih dejavnosti lahko učenec le izjemoma zapusti šolo, vendar mora imeti za 

odhod pisno prošnjo staršev oz. skrbnikov. 
ü V primerih izrednega izhoda iz šole do 14. 45 ure učenec  z dovoljenjem razrednika na podlagi 

predhodnega obvestila staršev odide od pouka in starše počaka pri dežurnem učencu oz. 
receptorju. 

V primeru zdravstvenih težav oz. poškodbe učenca mora razrednik oz. učitelj, pri katerem se je zgodila 
nesreča, o stanju učenca obvestiti razrednika/pomočnika razrednika oz. šolsko svetovalno službo. O 
nesreči starše obvesti učitelj, pri katerem se je le ta zgodila. 

ü Strokovni delavec, ki obvesti starše, se z njimi dogovori tudi o načinu odhoda učenca iz šole. 
ü Učenci v OPB, v primeru odhoda na svež zrak, odnesejo vse stvari s seboj, če se do odhoda ne bodo 

več vrnili v učilnico. Staršem brez prisotnosti učitelja ni dovoljeno vstopiti v učilnico.  
ü Učenci 1. razreda tudi v izjemnih primerih ne smejo iz šole oditi sami, temveč le v spremstvu 

staršev oz. pooblaščene osebe, ki jo določijo starši. 

 
 Spremljanje nadzora pri glavnem vhodu v šolo se izvaja v času:  

® od 7.00 do 8.00 ure  s pomočjo receptorja 
® od 8.00 do  15.00  z  z receptorjem oziroma dežurnim učencem. 

 
3.4. NADZOR ŠOLSKEGA PROSTORA V ČASU POUKA IN DRUGIH DEJAVNOSTI 

ü Vsak učitelj je dolžan skrbeti za nadzor v šolskih prostorih v času pouka, malice in drugih 
dejavnosti. 

ü Vsak učitelj se je tudi dolžan odzivati na učenčevo nespoštovanje pravil, tudi če ni dežuren. 
ü Učitelji k pouku in ostalim dejavnostih prihajajo točno. 
ü Učitelji učencev ne spuščajo predčasno od pouka oz. dejavnosti razen v izjemnih primerih 

(tekmovanja,  v naprej opravičeni predčasni odhodi ...). 
ü Učitelj učencem ne sme dovoliti, da odhajajo po malico pred zvonjenjem.   



ü Med malico  je razrednik skupaj s svojim razredom v učilnici, ki je določena z razporedom učilnic 
za malico. V primeru, da razrednika med malico ni v šoli, ga v razredu nadomesti pomočnik 
razrednika oz. učitelj, ki ga določi vodstvo. 

ü Razrednik je z učenci v učilnici, dokler le ti ne pomalicajo. Učencem odhoda iz učilnice ne sme 
dovoliti pred 9.15.  

ü Med malico razrednik poskrbi, da je učilnica urejena in da reditelji opravijo svoje dolžnosti 
(odnesejo košaro v kuhinjo). V času podaljšanega bivanja za urejenost poskrbi učitelj, ki je v 
podaljšanem bivanju. 

ü V času sadne malice je z učenci učitelj, ki jih poučuje 3. šolsko uro. Učenci so v času te malice v 
učilnici/jedilnici do 11.05. 

ü Kadar imajo učenci druge dejavnosti tako na šoli ali izven nje, je učitelj (razrednik, pomočnik oz. 
učitelj, ki je določen) dolžan učence pospremiti na kosilo in skrbeti za red v jedilnici. Z učenci je 
tako dolgo, dokler vsi ne pojedo kosila in odidejo iz jedilnice. 

ü V šoli imamo nad vsemi vhodi urejen videonadzor. Šola je v času pouka zaprta. V tem času za 
obiskovalce poskrbi dežurni učenec pri glavnem vhodu.  

ü Pri glavnem in stranskem vhodu praviloma dežura receptor. V času njegove odsotnosti pa 
dežurajo učenci 5.–9. razreda po presoji razrednika.  To je sestavni del pravil OŠ Koseze in je 
uvedeno z namenom, da tudi učenci pripomorejo k prijetni organizaciji življenja in dela na šoli. 
Razrednik  v eAsistentu zapiše odsotnost učencev zaradi dežuranja pri glavnem vhodu. 

ü Razredniki skupaj z učenci na razredni uri natančno pregledajo pravila dežuranja. 
ü Učenec začne z dežuranjem ob 8.10 pri glavnem vhodu. 
ü Čas dežuranja je 8.10–14.00.  
ü Prostor dežurnega učenca je pri glavnem vhodu, za obojimi vhodnimi vrati, pri oglasnih panojih, 

kjer ima dežurni učenec svojo mizo in stol. 
ü Pred začetkom dežuranja učenec v tajništvu dvigne Knjigo dežurstva, kamor jo po končanem 

dežuranju tudi vrne. 
ü Dežurni učenec je v času dežuranja v copatih. 
ü Dežurni učenec na malico odide ob 9.00 v jedilnico, kjer si prostor izbere tako, da ima nadzor nad 

vhodom. Za malico ima na voljo 10 minut. 
ü Dežurni učenec svoje dolžnosti in naloge opravlja tudi v času odmorov in brez posebnega 

dovoljenja ne sme zapustiti svojega prostora. 
ü Učenec z dežurstvom konča ob 14.00 tako, da uredi prostor dežurnega učenca in vrne Mapo 

dežurstev v tajništvo. 
 
3.5. OMEJITVE UPORABE NAPRAV IN PRIPOMOČKOV 

ü V šolskih prostorih ali v času izvajanja vzgojno izobraževalnega dela izven šole je kakršna koli 
uporaba mobilnih telefonov, predvajalnikov glasbe in drugih elektronskih naprav prepovedana. 
Prepoved uporabe velja tudi med odmori. 

ü Učenec mobilni telefon, predvajalnike glasbe in ostale naprave v šolo prinaša na lastno 
odgovornost. 

ü Strogo je prepovedana uporaba mobitelov z namenom fotografiranja ali snemanja v šoli. 
ü Šola za poškodovane, izgubljene ali odtujene mobilne telefone, predvajalnike glasbe in ostale 

naprave ne odgovarja. 
ü Prav tako je v šoli prepovedana uporaba drugih naprav, ki omogočajo kakršno koli avdio in video 

snemanje šolskih prostorov, zaposlenih in učencev šole (razen v primerih, ko ima oseba za to 
dovoljenje vodstva šole). 

ü Enake omejitve veljajo za fotografiranje v šoli. 
ü Nepooblaščeno uporabo teh naprav bo šola obravnavala kot hujšo kršitev hišnega reda in 

predpisov o varstvu osebnih podatkov. 
 



3.6. UKREPANJE V PRIMERU POŠKODB OZ. OB SLABEM POČUTJU UČENCEV 
ü Vsak delavec šole je dolžan takoj ukrepati, ko opazi ali je obveščen o poškodbi ali slabem počutju 

učenca. 
ü Učenca je potrebno namestiti na varno mesto in zagotoviti, da ni sam. Delavec je dolžan o 

poškodbi ali slabem počutju učenca obvestiti razrednika/pomočnika razrednika, tajništvo šole ali 
svetovalno službo in obvestiti starše, da pridejo po otroka. 

ü V primeru težje poškodbe, zelo slabega počutja, bolezenskega stanja ali v primeru, da se ne da 
oceniti resnosti poškodbe ali stanja, je potrebno poklicati reševalno postajo. Potrebno je takoj 
obvestiti starše in izpolniti obrazec o izrednem dogodku. 

ü Če je poškodba posledica nasilnega dejanja ali nesreče, je šola dolžna o tem obvestiti tudi 
policijo. V tem primeru je potrebno sestaviti zapisnik in ga oddati v tajništvu šole. 
 

3.7. UKREPANJE V PRIMERU UŠI 
ü Starši imate ključno vlogo pri preprečevanju ušivosti in odpravljanju uši pri otrocih.  
ü Lasišče pregledate vsaj enkrat tedensko. V primerih, da pri družinskem članu najdete uši ali pa 

dobite obvestilo, da so se uši pojavile v šoli, lasišče pregledate vsak dan. Zaposleni v vzgojno 
izobraževalnih zavodih niso dolžni pregledovati lasišča niti izvajati razuševanja. 

ü Starši, ki pri otroku najdete uši ali žive gnide, ste dolžni izvesti razuševanje po določenem postopku.  
ü Sredstev za razuševanje ne uporabljate preventivno. 
ü Vsa sredstva vedno nanašate na suho lasišče.  
ü Ne glede na preparat postopek razuševanja obvezno ponovite čez 7 do 10 dni.  
ü Med enim in drugim postopkom razuševanja dnevno razčesavate lasišče z gostim glavnikom.  
ü Lasišča ne umijete vsaj še dan ali dva po tem, ko ste izprali preparat za razuševanje. 
ü Glavnike in krtače operete v vroči vodi (več kot 60 °C), prav tako perilo (oblačila, brisače, 

posteljnino), ki je bilo v stiku z lasmi.  
ü Predmete, ki jih ne morete oprati, vstavite v plastično vrečko ter jo tesno zatisnite in pustite za 10 

do 14 dni na sobni temperaturi ali 24 ur v zmrzovalniku.  
ü Otrokom se odsvetuje medsebojna menjava kap, čelad, glavnikov ali krtač.  
ü Ni zadosti dokazov, da rastlinski pripravki (eterična, naravna olja) učinkovito odstranjujejo uši.  
ü Odkritje uši ali gnid na otrokovi glavi nikoli ne sme biti razlog, da bi otrok izostal iz šole po 

opravljenem razuševanju.  
 
Več informacij najdete na sledeči spletni strani:  
http://www.ivz.si/Mp.aspx?ni=113&pi=18&_18_view=item&_18_newsid=1066&pl=113-18.0. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ŠOLSKA PRAVILA 
 
Šolska pravila določajo pravila življenja in vedenja v šoli in so obvezujoča za vse, ki se nahajajo v šolskih 
prostorih in okolici šole.  
Učitelji, učenci in starši so ob pričetku šolskega leta na uvodnih sestankih seznanjeni z določili šolskih 
pravil. 
Posamezni oddelki se lahko dogovorijo za dodatna pravila oddelka, ki pa ne smejo biti v nasprotju s 
šolskim redom.  
Šolska pravila zajemajo: 
1. DOGOVORE: ravnanja, ki omogočajo skupno bivanje v šoli.  
2. PREPOVEDI: za zaščito pravic učencev in delavcev šole.  
 
4.1. DOLŽNOSTI IN ODGOVORNOSTI UČENCEV 

ü Spoštujemo hišni red in šolska pravila. 
ü Redno in skrbno opravljamo šolske in domače obveznosti, ki so vezane na šolsko delo. 
ü Do šolske in tuje lastnine imamo odgovoren odnos ter pazimo, da ju namerno ne uničujemo.   
ü Namerno povzročeno škodo smo dolžni poravnati.  
ü V primeru materialne škode in poškodbe napiše zapisnik učitelj, ki je ob dogodku prisoten. V 

zapisnik se zapiše tudi, v kakšni vrednosti je bila materialna škoda povzročena. 
ü Sanitarije puščamo za seboj čiste in nepoškodovane.  
ü Z električno energijo in papirjem ravnamo varčno. 
ü Vsi sodelujemo pri urejanju šole in šolske okolice ter imamo spoštljiv odnos do narave. 
ü Odpadke mečemo v koš in jih ločujemo, poberemo pa tudi tiste, ki so že na tleh. 
ü Imamo odgovoren odnos do sebe, drugih in okolja. 
ü Spoštujemo pravice učencev, zaposlenih in zunanjih delavcev šole. 
ü Imamo spoštljiv in strpen odnos do individualnosti, človeškega dostojanstva, etnične pripadnosti, 

veroizpovedi, rase in spola. 
ü Ne oviramo in motimo učencev in učiteljev pri delu. 
ü Skrbimo za lastno zdravje in varnost ter ne ogrožamo zdravja in varnosti drugih. 
ü V šoli in njeni okolici sta prepovedana prinašanje in uporaba pirotehničnih sredstev. 
ü Uporaba mobilnega telefona in različnih avdio vizualnih naprav v času pouka ali v času izvajanja 

vzgojno izobraževalnega dela izven šole ni dovoljena. 
ü Fotografiranje sošolcev, učiteljev in drugega osebja šole brez njihovega soglasja ni dovoljeno 

(Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov). 
ü V šolskih prostorih smo v copatih ne glede na različne dejavnosti in aktivnosti, tudi v času kosila. 
ü Primerno zastopamo šolo pri vseh oblikah, ki jih šola organizira. 
ü V primeru lastne ogroženosti ali ogroženosti drugega takoj obvestimo strokovne delavce šole. 
ü Zaposlene na šoli vikamo in jih naslavljamo z gospa/gospod. 
ü Pri izrekanju kazni učitelj upošteva Vzgojni načrt OŠ Koseze.  

 
4.2. PRAVILA VEDENJA PRI POUKU 

ü Začetek šolske ure pričnemo pravočasno s pozdravom in z umirjeno medsebojno komunikaacijo. 



ü Učenci med poukom praviloma ne smemo zapuščati učilnice. V primeru reševanja vedenjske 
problematike lahko učitelj pošlje enega izmed učencev v razredu v ŠSS ali po vodstvo, da se 
vedenjsko problematičnega učenca odstrani iz učilnice. 

ü Ni dovoljeno, da se samovoljno oddaljujemo od skupine ali prostora, kjer poteka pouk oz. druga 
vzgojno izobraževalna dejavnost. 

ü Izpolnjujemo svoje učne in druge šolske obveznosti. 
ü Med poukom ne žvečimo ali jemo. 
ü K posameznim uram redno prinašamo šolske potrebščine, pišemo domače naloge ter opravljamo 

tudi druge obveznosti in dolžnosti. 
ü V šolo ne prinašamo predmetov, ki niso del vzgojno izobraževalnega procesa. Šola za njihovo 

izgubo ali krajo ne prevzema odgovornosti. 
ü V šolskih prostorih je prepovedano kajenje, uživanje alkohola, energijskih pijač in drog ter drugih 

psihoaktivnih sredstev.  Prav tako je prepovedano tudi prinašanje teh snovi v šolo, njeno okolico 
ali k dejavnostim, ki jih šola organizira izven svojih prostorov. 

ü Učenci, ki imamo odobreno prilagajanje šolskih obveznosti zaradi dodatnih obremenitev na 
področju športa in kulture, smo deležni pravic, ki so določene individualno na podlagi Pravilnika o 
prilagajanju šolskih obveznosti. V primeru, da naših dolžnosti ne izpolnjujemo, se nam lahko 
prilagajanje šolskih obveznosti začasno zamrzne ali odvzame. 

ü Ob koncu učne ure zapustimo učilnico pospravljeno in šele takrat, ko nam to dovoli učitelj. 
 
4.3. PRAVILA POTEKA DEJAVNOSTI V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA 

ü Do 15.00 se dela v podaljšanem bivanju ne moti. 
ü Starši lahko pridejo po učenca izjemoma tudi prej, ob predhodni napovedi oziroma obvestilu 

učitelju PB. Starši učenca počakajo pri receptorju. 
ü Učenci morajo o svojem odhodu iz PB obvestiti učitelja. 
ü Po 15.00 uri starši  prvošolcev prevzamejo učenca pred razredom: potrkajo na vrata in počakajo  

pred razredom, da ne motijo procesa dela v razredu. 
ü Po 15.00 uri starši učencev 2. – 5.razreda prevzamejo pri prostoru receptorja. Po predhodnem 

dopisu učitelju PB, ga le ta ob dogovorjeni uri napoti k prostoru receptorja. 
ü Starši lahko učenca prevzamejo tudi na igrišču. 
ü Pri glavnem vhodu (vetrolov) se nahaja obvestilna tabla za starše, ki označuje, kje se učenci 

posameznih oddelkov PB nahajajo. 
ü Učence, ki so vključeni v interesne dejavnosti v času PB, pridejo iskat učitelji le teh in jih nato 

pripeljejo nazaj v učilnico, na igrišče oz. v prostor za dežurstvo, če se dejavnosti končajo kasneje.  
 

4.4. PRAVILA VEDENJA MED ODMORI 
ü V času odmora so določeni dežurni učitelji. 
ü Zadrževanje učencev 5.–9. razreda na hodniku in v sanitarijah učencev 1.–4. razreda ni 

dovoljeno. 
ü Učenci med odmori na hodnikih ne kričijo, divjajo in se ne prerivajo. 
ü Med glavnim odmorom se lahko učenci na hodniku zadržujejo od 9.25 pa do zvonjenja. 
ü Učencem je med odmorom prepovedano zapuščati šolske prostore. 

 
4.5. NALOGE DEŽURNIH UČITELJEV 

ü Vodstvo šole ob pričetku šolskega leta pripravi razpored dežuranja za vse strokovne delavce šole. 



ü Dežuranje strokovnih delavcev se začne ob 8.10. 
ü Dežurni strokovni delavci dežurajo pred poukom in med glavnim odmorom v prostorih, kamor so 

razporejeni. 
ü Razredniki oz. pomočniki razrednikov so v času malice skupaj s svojim razredom v učilnici 

(razpored učilnic).  
ü V odmoru za malico učitelji, ki niso razporejeni po učilnicah, pričnejo z dežuranjem ob 9.25, ko je 

učencem dovoljeno zapustiti učilnice. 
ü V času dežuranja mora učitelj narediti obhod po prostoru, kjer dežura. 
ü Učitelji, ki dežurajo na hodnikih, si dežuranje razdelijo tako, da vsak učitelj nadzira en del 

hodnika. V času dežuranja ima nadzor tudi nad sanitarijami. 
ü Učitelji, ki dežurajo v jedilnici, skrbijo za red v času kosila tako, da nadzirajo vrsto učencev, ki 

čakajo na kosilo. 
ü Dežurni učitelji so dolžni skrbeti za red v prostorih, kjer dežurajo.  
ü V primeru, da v času dežuranja pride do kršitve hišnega reda oz. šolskih pravil, dežurni učitelj 

napiše zapisnik in ga odda v tajnštvo in razrednikom tistih učencev, ki so bili soudeleženi pri 
kršitvi. Na osnovi zapisnika mora razrednik ukrepati po predpisanem postopku. 
 

4.6. NALOGE DEŽURNEGA  DELAVCA IN UČITELJA PRI AVTOBUSU 
Dežurstvo od 13.55 do 14.15   

ü Določeni dežurni delavec za avtobus počaka učence (2.–5. razreda iz PB) na zbirnem mestu pri 
mestu receptorja, ob vhodu.  

ü V kolikor se z učenci odpravi ven, vsake toliko preveri, če na zbirnem mestu čaka kakšen 
''zamudnik''. 

ü Dežurni delavec ima pri sebi seznam učencev vozačev, ki jih vsakodnevno odkljuka, preden gredo 
na vatobus.   

ü Z učenci – vozači počaka do prihoda avtobusa in jih nanj pospremi. Ves čas dežuranja skrbi za red 
ob vhodu in na dvorišču šole.  

ü Vodstvo šole zagotovi dežurnim učiteljem seznam otrok vozačev. 
 
Dežurstvo od 15.25 do 15.30 

ü Dežurni učitelj počaka učence (2.–5. razreda iz PB) na zbirnem mestu pri dežurnem učencu, ob 
vhodu.  

ü V kolikor se z učenci odpravi ven, učitelj vsake toliko preveri, če na zbirnem mestu čaka kakšen 
''zamudnik''. 

ü Učenci, ki pridejo iz PB, imajo s seboj listek, na katerega učitelj PB napiše, kdo so in iz katerega 
razreda.   

ü Z učenci – vozači počaka do prihoda avtobusa in jih nanj pospremi. Ves čas dežuranja skrbi za red 
ob vhodu in na dvorišču šole. 

ü Vodstvo šole zagotovi dežurnim učiteljem seznam otrok vozačev. 
 
4.7. PRAVILA VEDENJA V JEDILNICI 

ü Odmor za malico je od 9.05 do 9.25, odmor za sadje pa od 11.00 do 11.10. 
ü Učenci pomalicajo v učilnicah. 
ü Sanda malica je organizirana v jedilnici za tiste učence, ki imajo pouk v glasbeni učinici ali 

telovadnici. 
ü Kosilo poteka od 11.55 do 14.45. 
ü V času kosila so v jedilnici  le učenci, ki so naročeni na kosilo, in se brez prerivanja v vrsti 

pomikajo k razdeljevalnemu pultu. 



ü V izjemnih primerih (odhod na tekmovanja, izjemni odhodi domov) lahko učenci dobijo kosilo, ne 
da bi čakali v vrsti, vendar morajo o tem obvestiti dežurnega učitelja oz. vodjo prehrane. 

ü V jedilnici so učenci obuti v copate. 
ü Učenca/učence, ki se v jedilnici ne obnašajo kulturno in skladno s pravili, dežurni učitelj odstrani 

iz jedilnice. 
ü Učenci kulturno pokosijo in pri tem niso preglasni. 
ü Po kosilu pospravijo morebitne ostanke hrane, posodo, pribor in prazno embalažo v ta namen 

pripravljene posode. 
ü V času dnevov dejavnosti in drugih prireditev, ki potekajo izven šolskih prostorov, gredo učenci v 

jedilnico skozi garderobe, kjer se preobujejo v copate in se nato postavijo v vrsto za kosilo. 
Učence spremljajo učitelji, ki so bili z njimi na dnevu dejavnosti. 

ü Izhod iz jedilnice je dovoljen le skozi garderobne prostore. Učenci OPB skupaj z učiteljem 
jedilnico zapustijo po desnih stopnicah, ki vodijo iz jedilnice. 

ü V času kosila dežurni strokovni delavci šole po vnaprejšnjem razporedu ter pomagajo skrbeti za 
red in disciplino v jedilnici. 

ü Starši morajo poravnati obveznosti za prehrano v predpisanem roku. 
ü Dežurstvo učencev v jedilnici poteka od 12.00 do 14.45, dežurajo učenci od 6. do 9. razreda po 

razporedu razrednikov. 
ü Učenci šolske torbe odložijo v prostoru pred jedilnico, in sicer: 

® učenci 5. in 6. razredov na vmesnem stopnišču na poti v garderobo 
® učenci 7. razredov na vmesnem stopnišču na poti z zgornjega hodnika v jedilnico 
® učenci 8. razredov v prostoru pred jedilnico pod vitrino 
® učenci 9. razredov v prostoru pred jedilnico pri klopeh 

ü V času kosila dežurni strokovni delavci šole (po vnaprejšnjem razporedu) pomagajo skrbeti za red 
in disciplino v jedilnici. 

 
4.8. PRAVILA VEDENJA V TELOVADNICI 
ü Učenci se v telovadnici med odmori in brez nadzora učiteljev ne smejo zadrževati. 
ü Plezanje ali obešanje po lestvi, vrveh in krogih brez nadzora ni dovoljeno. 
ü Ob odhodu zadnji učenec, ki je v garderobi, ugasne luči in zapre za seboj. 
ü V telovadnici in na igrišču učenci ne smejo biti brez nadzora. 
ü Učenci pred pričetkom ure športne vzgoje počakajo na učitelja v garderobi. 
ü Počakajo na hodniku, da učenci, ki so imeli pred njimi športno vzgojo, zapustijo garderobo. 
ü Učenci razredne stopnje pridejo v telovadnico skupaj z razrednikom. 
ü Učenci se v garderobi preoblečejo v športno opremo. 
ü Priprava na športno vzgojo obsega ustrezno obutev, oblačila, ustrezno urejene lase (speti). 
ü  Nakita in dragocenosti učenci ne nosijo k športni vzgoji. 
ü Po končani uri se učenci preoblečejo v druga oblačila. Imajo možnost uporabe prhe. 
ü Učenci po končani uri pospravijo vse rekvizite, ki so jih pri uri uporabljali. 

 
4. 9. NAVODILA ZA UPORABO ŠPORTNIH REKVIZITOV V ŠOLSKI TELOVADNICI IN ORODJARNI,  
            IZPOSOJO ŽOG IN SKRB ZA UREJENOST KABINETA IN ORODJARNE 

ü Prepovedano je, da učenci sami hodijo po žoge v omaro, kjer so shranjene. 
ü Učenci brez nadzora učiteljev ne vstopajo v orodjarno in telovadnico. 
ü Vse rekvizite, ki so bili uporabljeni, je potrebno vrniti na njihovo mesto pod nadzorom učitelja. 
ü V telovadnico  se ne vstopa brez športne obutve. 



ü Vrata male telovadnice je potrebno po končani uri dosledno zapirati. 
ü Vrata velike telovadnice je potrebno po končani uri dosledno zaklepati. 
ü Športne rekvizite iz orodjarne se uporablja izključno za ure športne vzgoje. 
ü Pomanjkljivosti oz. neurejenost orodjarne uporabniki vpišejo v zvezek, ki se nahaja na prehodu v 

veliko telovadnico.  
4.10. PRAVILA VEDENJA V GARDEROBAH 

ü Učenci se ob vsakem prihodu v šolo in ob vsakem odhodu iz šolske stavbe preobujejo v garderobi 
oz. pri garderobnih omaricah. 

ü Učenci odložijo obutev, vrhnjo garderobo in telovadno opremo v garderobi oz. garderobnih 
omaricah. 

ü Učenci morajo ob koncu šolskega leta pred podelitvijo spričeval in počitnicami izprazniti 
garderobno omarico in jo   očistiti. 

ü Šola ne odgovarja za predmete, ki jih učenci prinašajo ali hranijo v šoli. 
ü Odlaganje hrane in pijače v garderobne omarice ni dovoljeno. 

 
4.11. PRAVILA VEDENJA V ŠOLSKI KNJIŽNICI 
ü V knjižnici vsakdo lahko bere, piše domačo nalogo, referate, se uči, uporablja računalnik, bogati svoj 

besedni zaklad in najde svoj mir. 
ü Učenec si lahko izposodi do 5 knjig. Dolžina izposoje je odvisna od vrste gradiva: leposlovje do 14 

dni, strokovna literatura do 21 dni. Oboje lahko učenec podaljša za 5 delovnih dni. 
ü Učenci imajo skrben odnos do knjižnega gradiva: gradivo pravočasno vrnejo, ga ne uničujejo, v 

primeru, da je gradivo uničeno, o tem opozorijo knjižničarja. 
ü Če se učenec neprimerno obnaša (je preglasen, se prepira, skriva, lovi in podobno), mu je tisti dan 

prepovedan obisk v knjižnici. 
ü V knjižnici učenci ne malicajo – v knjižnico ne prinašajo hrane, pijače in sladkarij.  
ü Učenci lahko uporabljajo računalnike z dovoljenjem knjižničarja, in sicer za iskanje gradiva, 

pregledovanje multimedijskih zgoščenk, za pisanje in oblikovanje besedil ter za iskanje informacij 
preko interneta. 

ü Če učenec knjigo izgubi, jo po dogovoru s knjižničarjem nadomesti z novo (enako ali enakovredno). 
ü Če učenec izgubi ali uniči učbenik, sposojen iz učbeniškega sklada, ga nadomesti z novim ali povrne 

šoli sredstva za nakup novega (pri tem se upošteva Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov). 
 
4.12. PRAVILA VEDENJA V RAČUNALNIŠKI UČILNICI 

ü Učenci pred začetkom pouka v računalniški učilnici počakajo pred učilnico in vstopijo le ob 
spremstvu odgovornega učitelja. Učenci omogočajo ostalim prehod, počakajo v prehodu v 
jedilnico. 

ü Učenci delajo po navodilih in uporabljajo samo s programom in navodili predvideno programsko 
opremo. 

ü V nastavitve računalnika lahko učenci posegajo le z dovoljenjem učitelja.  
ü Učenci vsako nepravilnost v delovanju računalnika takoj javijo. 
ü Računalniška učilnica mora biti vedno, kadar v njej ne potekata pouk ali druga 

aktivnost,  zaklenjena. 
ü V računalniški učilnici učenci ne malicajo – v učilnico ne prinašajo hrane, pijače in sladkarij.  
ü Ko učenci zapustijo delovno mesto, se odjavijo, ugasnejo računalnik, pospravijo in poravnajo 

tipkovnico, miško in podlogo, pospravijo stol oz. oba stola. 
 
4. 13. POSTOPEK OBVEŠČANJA O UPORABI IN ZASEDENOSTI RAČUNALNIŠKE UČILNICE IN POSTOPEK 
          IZPOSOJE MINI RAČUNALNIKOV 



ü Urnika zasedenosti računalniške učilnice in izposoje mini prenosnikov sta objavljena v e-zbornici. 
Vsak učitelj si rezervira učilnico oz. določeno število prenosnikov z vpisom v tabelo. 

ü Mini prenosnike prevzame učitelj v računalniški učilnici, kamor jih tudi vrne. V času, ko je na šoli 
praktikant računalništva, za dostavo opreme v razrede poskrbi on. Pazite, da v rčunalniško 
učilnico vrnete vse napajalne kable in vse miške! 

ü V primeru, da kakšen od računalnikov (v računalniški učilnici ali mini prenosnik) ne deluje ali 
nima vzpostavljene povezave z internetom, o tem obvestite skrbnika računalnikov (Majo Mujkić). 

ü V primeru, da mini prenosniku izpraznite baterijo, poskrbite, da ga boste dali polniti (najbolje v 
računalniško učilnico). 

 
4.14. PRAVILA VEDENJA V OKOLICI ŠOLE 

ü Učenci, ki odhajajo domov s šolskim avtobusom, počakajo pod nadstreškom oz. pri prostoru 
receptorja pri glavnem vhodu na prihod avtobusa. 

ü Učitelj, ki je zadolžen za varstvo vozačev, spremlja učence na šolski avtobus. 
ü Učenci so dolžni upoštevati navodila učiteljev. 
ü V času dejavnosti podaljšanega bivanja se učenci, ki vanj niso vključeni, praviloma ne zadržujejo 

na šolskem igrišču. 
ü Vožnja s kolesi, skiroji, rolkami, rolerji,  kolesi z motorjem in z motornimi kolesi po šolskem 

igrišču ni dovoljena. 
ü Učenci so dolžni opozoriti učitelje na dogajanje, ki ni skladno s hišnim redom šole. Učitelje ali 

vodstvo šole obvestijo tudi v primeru, če se na šoli dogaja kaj neobičajnega. 
 
4. 15. PRAVILA VEDENJA NA ŠOLSKEM AVTOBUSU 
Učenci upoštevajo pravila Ljubljanskega potniškega prometa: 

ü Učenci pridejo na avtobusno postajo oz. zbirno mesto v šoli vsaj 5 minut pred odhodom 
avtobusa. 

ü Učenci morajo upoštevati navodila dežurnega učitelja, ki jih pospremi na avtobus (velja za 
odhode iz šole). 

ü Učenci počakajo, da voznik odpre vrata in dovoli vstop ali izstop, prepričani morajo biti, da jih 
voznik vidi in da oni vidijo njega. 

Učenci: 
ü Voznika obvestite, če vam je kaj padlo na cestišče, preden poskušate to pobrati. 
ü Pripeti morate biti z varnostnim pasom, kjer je ta vgrajen. 
ü Vedno morate pravilno sedeti na sedežu, obrnjeni v smer vožnje. 
ü Ne smete motiti voznika. Ne smete vstajati ali hoditi po hodniku na premikajočem se avtobusu, 

razen pri prevozu v šolo in iz šole s posebnim linijskim prevozom. 
ü Učenci ne smete vpiti in se prerivati. 
ü Ko vstopite v avtobus, izstop iz njega ni dovoljen do izstopne postaje. Puščanje torb na avtobusu 

in tekanje naokoli (odhodi v trgovino, na igrišče ...) prav tako ni dovoljeno. 
 
4.16. PRAVILA VEDENJA NA DNEVIH DEJAVNOSTI 

ü Učenci brez izjeme upoštevajo navodila učiteljev, spremljevalcev in tistih, ki dejavnosti vodijo. 
ü Udeležba na dnevih dejavnosti je za učence obvezna, razen v izjemnih primereih (bolezen ...). 
ü Učenci so dolžni izvesti vse naloge, predvidene za dneve dejavnosti. Učitelj ob koncu dejavnosti 

naloge preveri in jih lahko v skladu s krietriji tudi oceni. 
ü Uporaba mobilnih telofonov in drugih elektronskih naprav je v času dejavnosti prepovedana. 

 
 



4.17. POSTOPKI PRI ORGANIZACIJI DNEVOV DEJAVNOSTI, TABOROV IN ŠOLE V NARAVI 
ü Vodja dneva dejavnosti, tabora, ŠN je določen v Letnem delovnem načrtu in je odgovoren za  

organizacijo in kvaliteto izvedbe dneva dejavnosti oz. tabora, ŠN.  Za vsebinsko pripravo dne 
dejavnosti poskrbi vodja- organizator, v delu izvedbe dejavnosti skupine pa vodja skupine. 
Dan dejavnosti traja 5 PU in ne manj. 
Napovednik in obvestilo za spletno stran se odda vsaj 5 delovnih dni pred izvedbo dejavnosti. 
Način prijave na športni dan za učence od 6.-9. razreda  se izvede v dogovoru  vodje in 
pomočnice.   
Učencem se poleg plačljivih ponudi tudi možnost udeležbe na neplačljivih športnih aktivnostih.  
Vodja poskrbi za obvestilo o ŠD  na spletni strani šole (odhod, prihod, prehrana…). 

ü Prijavnice za ŠD se pripravijo skupaj s pomočnico in se hranijo v tajništvu.  
Pomočnici ravnateljice preverita ustreznost priprav za dan dejavnosti, tabor, ŠN.  
Napovednik se hrani v dokumentaciji šole.  
Priprava na Dan dejavnosti mora  biti dostopna, po potrebi, v vsakem trenutku vodstvu šole. 
Obveščanje učencev o dnevih dejavnosti, športnih dnevih, in tekmovanjih poteka z  okrožnico.  
Obvestilo se da tudi  na spletno stran šole (vključujoč  vse potrebne informacije za učence in 
starše) 

ü Tajništvo pripravi potne naloge in sezname učencev. Seznami učencev so podpisani in žigosani.  
Tajništvo skupaj z vodjem poskrbi za naročilo ustreznega števila avtobusov.  
Za vsak dan dejavnosti tajnica zapiše ceno avtobusa v zvezek (datum in razred) na  tej osnovi  
pripravi  računovodstvo izračun za posameznega učenca. 

ü Vodje-organizatorji dneva dejavnosti vzamejo potne naloge zase in za spremljevalce.  
ü Seznami učencev se pregledajo pred odhodom, ugotovi  se končno število učencev, ki se 

udeležujejo dejavnosti, s podpisom vodje. Preverjen, podpisan končni seznam učencev za dan 
dejavnosti, ekskurzijo, ŠN, tabor, se odda pred odhodom v tajništvo. 

ü Razredniki najkasneje dan po izvedbi dneva vpišejo prisotnost oz. odsotnost v dnevnike. 
ü Računovodstvo izda položnice učencem, ki so bili prisotni na dnevu oz. taboru. Zaračuna se 

prevoz vsem tistim, ki so neupravičeno izostali (brez opravičila). Kateri so ti učenci sporoči 
razrednik v računovodstvo.Izračun za dan dejavnost oz. tabor s prikazano strukturo cene na 
učenca pripravi ga. Amalija Stiplovšek, skupaj z računovodstvom tudi končni poračun. 

ü Razredniki na začetku šolskega leta (septembrski RS) seznanijo starše s predvideno ceno 
dejavnosti, za kar starši izrazijo strinjanje z zapisom sklepa v zapisnik. Pri oblikovanju cene 
taborov in šole v naravi se upoštevajo navodila MZŠ o višini cene tabora za učence (ŠN -Pravilnik 
o financiranju šole v naravi).  

Časovnica pri organizaciji in izvedbi  dne dejavnosti(DD/): 
ü Vodja dneva dejavnosti, ŠN, tabota skupaj s  pomočnicama (1.-5. r.: Nina Jančič, 6.-9. r: 

Magdalena Možina) pregleda vsebinsko in organizacijsko pripravo, določita  spremljevalce, 
termine, pripomočke, prehrano, če je potrebna za tisti dan. 

ü Spremljevalci so potrjeni s strani vodstva šole in jih vodje dejavnosti ne določajo sami, lahko pa 
podajo predloge. Praviloma gredo na tabore razredniki, vzgojiteljice (1. razred), učitelji 
OPB/pomočniki razrednikov oz. izvajalci dejavnosti na taboru. 

ü Vodja DD skupaj z vodstvom poskrbi za optimalno komunikacijo med vsemi odgovornimi za 
kakovostno izvedbo dneva dejavnosti.  

Časovnica pri organizaciji in izvedbi ŠN, tabora: 
ü V septembru vodje taborov in ŠN oddajo pomočnici ravnateljice program tabora, ŠN in predlog 

spremljevalcev – Magdi Možina.. 
ü Okvirno se  predstavi cilje ŠN na 1.  RS – razrednik. 
ü Pomočnica v roku 10 dni na osnovi predvidenega števila učencev izračuna ceno tabora in o tem 

obvesti vodjo ŠN, tabora. 
ü Šola poskrbi za podpis pogodbe namestitve učencev (CŠOD, drugo …). 



ü Šola pripravi pogodbe za starše – seznani  vodjo tabora,  razredniki posredujejo učencem 
pogodbe in poskrbijo, da se vrnejo podpisane  v tajništvo. 

ü Vodstvo in vodja tabora ali šole v naravi uskladita predlagane in predvidene spremljevalce in 
izvajalce ŠN, tabora,  do sredine oktobra, po potrebi prej. Vodstvo je pri tem pozorno na 
enakomerno obremenitev učiteljev. Spremembe spremljevalcev se lahko poda  pred odhodom v 
primeru bolniške določenega spremljevalca – vodstvo šole. 

ü Predstavitev izvedbenega programa tabora za starše - navodila, pripomočki za učence, struktura 
cene tabora  - izvede vodja tabora v sodelovanju z razredniki  na roditeljskem sestanku – vsaj 
teden pred odhodom na tabor in ne manj. Opravi in zapiše se  evalvacija tabora, poročilo se odda  
v 7 dneh. 

ü Vodja tabora skupaj z vodstvom poskrbi za optimalno komunikacijo med vsemi odgovornimi za 
kakovostno izvedbo tabora, ŠN, zato uporabita učinkovite oblike komunikacije. 

ü Zunanji spremljevalci, oz. izvajalci, ki vodijo dejavnost z učenci, morajo predhodno  prinesti  
potrdilo o nekaznovanost i(poskrbi šola). 

 
4.18. NALOGE DEŽURNIH UČENCEV PRI GLAVNEM VHODU (v primeru odostnosti receptorja) 

ü Ob začetku dežuranja v Mapo dežurstva dežurstva vpiše datum dežuranja, svoje ime, priimek 
razred in uro dežuranja; zabeleži tudi,kdaj je z dežuranjem končal. 

ü V primeru, da ima učenec napovedano ocenjevanje ali preverjanje znanja, ta dan ne dežura. 
ü Vsakega gosta/obiskovalca šole vljudno pozdravi, se mu predstavi, da je dežurni učenec in ga 

vljudno vpraša po razlogu obiska v šoli. 
ü V Mapo dežurstva vpiše: čas prihoda obiskovalca, namen obiska in čas odhoda obiskovalca, 
ü Če obiskovalec ne pozna šole, ga dežurni učenec usmeri in po potrebi tudi spremlja, vendar ne 

skozi vrata, ki vodijo v jedilnico. 
ü V Mapo dežurstva vpiše tudi posebnosti, ki jih je opazil v času dežuranja in o tem obvesti vodstvo 

šole ali šolski svetovalno službo. 
ü V primeru, da obiskovalec noče podati informacije, zakaj je prišel v šolo, učenec to zabeleži pod 

rubriko “opombe” in dopiše, ali je bila ta oseba moški oz. ženska in to takoj sporoči v tajništvo 
šole oz. vodstvu šole, oz. ŠSS ali najbližjemu učitelju. 

ü Dežurni učenec svoje dolžnosti in naloge opravlja tudi v času odmorov in brez posebnega 
dovoljenja ne sme zapustiti svojega prostora. 

ü Skrbi, da so vhodna vrata in vrata, ki vodijo v jedilnico ves čas zaprta. 
ü Skrbi, da je prostor dežuranja urejen. 
ü Poskrbi, da si za ta dan vso manjkajočo snov prepiše  ter se pozanima o domačih nalogah in 

drugih obveznostih, ki so jih sošolci dobili pri posameznih urah. 
 

4.19. NALOGE DEŽURNIH UČENCEV V JEDILNICI 
ü V jedilnici v času kosila dežurajo učenci 6.–9. razreda. 
ü V primeru, da ima učenec v času dežuranja napovedano preverjanje ali ocenjevanje znanja, o 

tem obvesti razrednika, da poišče nadomestilo. 
ü Seznam in razpored dežurnih učencev po posameznih dnevih naredi razrednik po predhodnem 

obvestilu vodje prehrane. 
ü Razrednik v eAasistenta zapiše odsotnost učencev zaradi dežuranja v jedilnici. 
ü Razredniki skupaj z učenci na razredni uri natančno pregledajo pravila dežuranja. 
ü Dežurna učenca v času kosila pomagata učencem pri pospravljanju pladnjev. 
ü Po končanem dežuranju pomagata pri pospravljanju jedilnice – zlaganje stolov na mize. 

 
4.20. NALOGE DEŽURNIH UČENCEV V RAZREDU – REDITELJI 
Vsaka oddelčna skupnost določi na razrednih urah reditelje, ki opravljajo svoje delo en teden in imajo 



naslednje naloge: 
ü skrbijo, da so učilnica, kabinet ali prostor, v katerem učenci delajo, vedno čisti in pospravljeni, 
ü ob prihodu učitelja seznanijo z odsotnostjo učencev, 
ü po končani uri počistijo tablo in uredijo učilnico, 
ü prinesejo malico in sadno malico, 
ü po malici odnesejo ostanke hrane in sadja v jedilnico, 
ü po malici pomagajo skrbeti za čistočo in urejenost učilnice, 
ü obvestijo vodstvo šole, če učitelja ni k pouku več kot 10 minut, 
ü opravljajo druge naloge, za katere jih pooblasti razrednik. 

 
4.21. PRAVILA INFORMIRANJA 

ü Starši in učenci so seznanjeni z določili Hišnega reda  in s šolskimi pravili Osnovne šole Koseze. Ta 
so dostopna vsem učencem in delavcem šole.  

ü Učence se z nujnimi informacijami obvešča sprotno (ustno in pisno). 
ü Vse želje, probleme, prošnje in zahteve učenci in starši najprej rešujejo z razrednikom oziroma 

učiteljem PB.  
ü Učenci in starši lahko dobijo ustrezen strokovni nasvet pri razredniku, učitelju PB ali v Šolski 

svetovalni službi. Učenci lahko probleme izpostavijo in rešujejo tudi prek Šolskega parlamenta. 
ü Učenci in starši so dolžni razrednikom ali šolski svetovalni službi sporočiti resnične podatke o 

bivališču in telefonske številke, na katerih so dosegljivi v nujnih primerih. 
ü Prav tako razredniku ali šolski svetovalni službi sporočijo morebitne spremembe teh podatkov. 
ü V primeru reševanja morebitnih konfliktov upoštevamo pravilo postopnosti: 

1. pogovor razrednika s staršem; 
2. pogovor učitelja, kjer je nastal morebitni konflikt, s staršem; 
3. pogovor ŠSS s staršem; 
4. pogovor vodstva šole s staršem. 

 
 
4. 22. PRAVILA KOMUNICIRANJA STARŠEV IN UČITELJEV PO ELEKTRONSKI POŠTI 

ü Ohranja se naklonjenost klasičnim oblikam komuniciranja (osebni stik, pisna sporočila, telefonska 
sporočila). 

ü E-pošta se uporablja le v izjemnih primerih, ki so dogovorjeni med učiteljem in starši, razen če 
učitelj ne ponudi širše komunikacije. Elektronska sporočila naj bodo kratka in morajo vsebovati le 
dejstva. (Starši lahko pošiljajo obvestila o svojem otroku ). 

ü V zvezi z odzivnostjo velja, da se na prejeto sporočilo oz. vprašanje odgovori najkasneje v treh 
delovnih dneh, razen v primeru višje sile. 

ü Če starši na korektno vprašanje ne dobijo odgovora v treh dneh, so dolžni uporabiti ostale oblike 
komunikacije, saj je lahko prišlo do tehnične napake. 

ü V primeru učiteljeve presoje, da je prejeto sporočilo nekorektno oz. neprimerno, nanj ni dolžan 
odgovoriti. 

ü Opravičila za izostanek otroka in druga obvestila naj bodo napisana na listu A4 format. Po 
dogovoru z učiteljem so lahko izjemoma posredovana po elektronski pošti. 

ü O napredku in vzgojno izobraževalnem delu otrok se starše seznanja na rednih popoldanskih in 
po potrebi tudi dopoldanskih govorilnih urah. Staršem teh informacij ne sporočamo po e-pošti. 

ü Učitelj staršev ni dolžan obveščati o raznih dejavnostih na šoli (npr. tehniški, športni dan …), saj 
dobijo učenci vse informacije v šoli in si jih morajo ustrezno zabeležiti. 

ü Vsa e-poštna sporočila bodo do konca šolskega leta shranjena v posebnih osebnih mapah  
e-poštnega programa. 



 


