
PRAVILA ŠOLSKEGA REDA 

 
V ŠOLO PRIHAJAMO TOČNO, K POUKU PA PRIPRAVLJENI 

 

*- Učenec k pouku prihaja pravočasno in ne izostaja neopravičeno. 

 

UKREP: 

neopravičen izostanek  3 ure posamično ali en dan strnjeno - (4)    

neopravičen izostanek  6 ur posamično ali dva dni strnjeno – (5)  

neopravičen izostanek  10 - 15 posamično ali tri dni strnjeno  (6)  

neopravičen izostanek  16 - 20 posamično ali pet dni strnjeno (13) 

Predlog učiteljev: Seznanimo starše, da lahko v primeru suma neopravičene (ne)strnjene 

odsotnosti od pouka, le to preverimo v zdravstveni ali zobozdravstveni ordinaciji. 

 

*- Učenec, ki mora zaradi objektivnega razloga priti v šolo prej, počaka v 

jutranjem varstvu. 

 

UKREP: (1) 

 

 

*- Vsak učenec redno opravlja domače naloge in prinaša šolske potrebščine. 

 

UKREP: (2, 4) 

Predlog učiteljev je, da se starše obvesti po deseti manjkajoči nalogi. 

 

*- Med poukom posluša razlago in navodila, izvaja zastavljene naloge in 

opravlja druge obveznosti, ki jih zahteva strokovni delavec.  

 

UKREP: (1, 2, 4, 12) 

 

 

*- Učenec ne povzroča hrupa.  

 

UKREP: (1, 2, 4, 11) 

 

  

**- Učenec s svojim obnašanjem ne ogroža sebe in drugih. 

 

UKREP: (1, (10, 11 če se zgodi pri pouku), 2, 4, 6) 

 

  

**- Ima spoštljiv odnos do učencev, delavcev šole in ostalih obiskovalcev šole. 

 

UKREP: (1, 2, 4, 6) 

 

 

*- V primeru izostankov učenec poskrbi, da nadoknadi učno snov, za učenca 

nižjih razredov za to poskrbi učenec sam ali njegovi starši. 

 

UKREP: (1, 2, 4) 

 

  

*- Če učenec zamudi uro, se opraviči učitelju, ki v dnevnik zapiše, koliko učne 

ure je zamudil. 

 



UKREP: (1, 2, 4) 

 

 

*- V šolskih prostorih mora biti učenec obuti v šolske copate. 

 

UKREP: (1) 

 

 

 

*- V času pouka in odmorov učenec ne zapušča šolskega prostora.  

 

UKREP: (1, 2) 

 

 

 

*- Učenec ne zapusti učilnice brez dovoljenja.  

 

UKREP: (1) 

 

 

 

*-Uporaba rolk, rolerjev in vseh prometnih sredstev na šolskem prostoru ni 

dovoljeno, razen ob dogovorjeni dejavnosti.  

 

UKREP: (1, 2, 4) 

 

 

DO ŠOLSKE IN TUJE LASTNINE IMAMO ODGOVOREN ODNOS 
 

 

*- Učenci skrbno ravnajo s šolsko in osebno lastnino (malomarno) 

 

UKREP:(1, 2, 4, 9) 

 

 

**- Učenci ne uničujejo šolske in osebne lastnine (namerno)  

 

UKREP:(5, 6, 7, 8, 9, 13) 

     

*- Nepotrebno zadrževanje na straniščih ni dovoljeno.  

 

UKREP: (1) 

 

  

*- Učenci pazijo na red in čistočo, s papirjem, vodo, elektriko pa ravnajo čim 

bolj varčno. 

 

UKREP: (1, 2) 

 

 

 

*- Učenci skrbijo za urejenost celotnega šolskega prostora.   

UKREP: (1, 2) 

 

 

 



 

 
NA ŠOLSKEM PROSTORU IN DNEVIH DEJAVNOSTI JE PREPOVEDANO 

NASILJE, PREPRODAJANJE, IZSILJEVANJE, KAJENJE, UŽIVANJE 
DOVOLJENIH ALI PREPOVEDANIH DROG ALI POŽIVIL, UPORABA IN 
POSEDOVANJE NEVARNIH SNOVI, PONAREJANJE IN ODTUJEVANJE TUJE 

LASTNINE 
 

 

**- K nasilju sodi fizično, spolno, besedno in psihično nasilje nad učenci ali 

delavci šole. 

 

UKREP: (5, 6, 7, 8, 9, 13,14) 

Predlog učiteljev: Če vemo, da obstaja  možnost za nasilje (eden učenec potoži, drugi 

zanika), povečamo pozornost do vpletenih.  

 

**- K izsiljevanju sodijo kakršnekoli grožnje naperjene proti vrstnikom ali 

delavcem šole. 

 

UKREP: (5, 6, 7, 8, 9, 13,14) 

 

 

**- K ponarejanju sodijo ponaredbe uradnih dokumentov šole, ponarejanje 

podpisov, uničevanje ali spreminjanje zapisov strokovnih delavcev ali staršev, 

popravljanje in vpisovanje ocen v  šolsko dokumentacijo. 

 

UKREP: (5, 6, 7, 13) 

 

 

**- K nevarnim snovem prištevamo: pirotehnična in druga eksplozivna 

sredstva, dovoljene in prepovedane droge ali poživila, predmeti, s katerimi 

lahko poškodujemo osebe, živali ali stvari. 

UKREP: (5, 6, 7, 8, 9, 13) 

 

 

**- Uživanje ali posedovanje dovoljenih ali nedovoljenih drog ali poživil ni 

dovoljeno. 

UKREP: (5, 6, 7, 8, 13) 

 

  

**- V šoli, šolski okolici in na dnevih dejavnosti ni dovoljeno fotografiranje, 

snemanje in objavo brez soglasja strokovnih delavcev ali ravnatelja. 

 

UKREP: (5, 6, 7, 9, 13) 

 

 

- Vsako kaznivo dejanje se prijavi ustrezni inštituciji, ki ukrepa v skladu z zakonom. 

 

 

KULTURNO UŽIVAMO HRANO  
 

 

 

*- Učenec med prehranjevanjem upošteva osnovni bonton. 

(1, 2, 3) 



 

 

**- Učenec ima spoštljiv odnos do hrane. 

 

(4, 5, 6) 

 

  

*- V času kosila smejo v jedilnico le učenci, ki so naročeni na kosilo. V jedilnico 

vstopajo brez šolskih torb, učenci torbe pustijo v razredu, garderobnih 

omaricah ali zato namenjenem prostoru. 

 

(1, 2) 

 

VREDNE PREDMETE UČENEC PUŠČA DOMA, MOBILNIH TELEFONOV IN 
OSTALIH AVDIO IN VIDEO NAPRAV NE UPORABLJA 
 

- Za osebno lastnino odgovarjajo učenci sami. Šola za dragocenosti, puščene brez 

nadzora, ne odgovarja. Vrednejše najdene predmete se hrani v tajništvu (denarnice, 

ključe, ure…). 

 

 

*- Mobilni telefoni in druge avdio - video naprave morajo ostati izključene 

(velja tudi na dnevih dejavnosti). 

 

UKREP:  (15) 

 

 

*- Pri delu z računalniki ne uporabljajo družabnih omrežij in dostopajo do od 

učitelja dovoljenih vsebin. 

(1, 2, 3) 

 

 

 

Vsaka kršitev, ki ima tendence ponavljajočih kršitev, se obravnava kot težja.  

 

UKREP: (6 do 14) 

 

 

KRŠITVE PRAVIL ŠOLSKEGA REDA 
 

- Učenca, ki krši pravila šolskega reda, se obravnava in proti njim ukrepa po določilih 

vzgojnega načrta glede na težo kršitev. Pri težjih kršitvah se lahko našteti ukrepi 

preskočijo in se upoštevajo določila Zakona o Osnovni šoli (60. f člen). 

 

 

Predlog, podan na svetu staršev: Pri učencih s posebnimi potrebami se upošteva njegove 

težave in ukrepa skladno z njimi ali pa se ukrepa ne izvede. 

 

Odgovor učiteljev na predlog staršev: Vzgojni načrt je pisan za vse učence, ne glede na 

to, kje se nahajajo na vzgojni lestvici. Učenci s posebnimi potrebami imajo izdelane 

individualizirane programe, pri katerih upoštevamo individualne potrebe tudi pri 

spoštovanju pravil šolskega reda. 

 

 

Pravila šolskega reda so sestavni del Vzgojnega načrta šole, ki ga je sprejel svet 

šole __. __. _______. 



 

Dodatek k pravilom šolskega reda: 

 

- V telovadnici so učenci vedno z učiteljem in upoštevajo navodila za varno vadbo in za 

varnost v garderobah.  

 

- Učenci telovadijo vedno v športni opremi, garderobe zapustijo čiste in urejene. 

 

- Za red in varnost v šolskih prostorih skrbijo dežurni strokovni delavci. Vsi učenci in 

obiskovalci morajo upoštevati navodila vseh zaposlenih na šoli. 

 

- Vsako škodo ali okvaro na opremi in stavbi, ki jo opazijo,  učenci obvezno prijavijo v 

tajništvo šole, razredniku ali drugemu delavcu šole.  V primeru materialne škode in 

poškodbe napiše zapisnik učitelj ali delavec šole, ki je ob dogodku prisoten oziroma prvi 

obveščen. 

 

- Naloge rediteljev v razredu: brišejo tablo, javijo odsotne učence in druge spremembe v 

oddelku, prinašajo, odnašajo malico in počistijo razdelilno mizo, po pouku pospravijo 

učila, ugasnejo luči in skrbijo za urejenost učilnice, odnesejo smeti, če učitelja ni v 

razredu 5 minut po zvonjenju, to sporoči v tajništvo in opravijo vse zadolžitve, ki jih 

določi posamezen učitelj 

 

- Urejenost in čistoča stavbe in njene okolice sta merilo naše kulture, zato se trudimo za 

estetski videz šole. Zeleno stražo prevzame posamezni oddelek za ves teden. 

 

- Učenci skrbijo za čistočo in urejenost svojih omaric in jih varujejo pred poškodbami. Ob 

prevzemu ključa s podpisano izjavo prevzamejo odgovornost za nastalo škodo. 

 
- Starši javijo razrednikom morebitne spremembe bivališča in telefonskih številk, na 

katerih so dosegljivi. 

 
- Udeležba na dejavnostih je obvezna. Za plačljive dejavnosti je potrebno opravičene 

odsotnosti javiti organizatorju vsaj dan pred izvedbo, sicer mora učenec poravnati vse 

stroške, ki nastanejo zaradi neudeležbe, razen v primeru, ko učenec prinese zdravniško 

opravičilo. 

 

- Otrok do 7. leta starosti lahko odide domov le v spremstvu staršev ali druge osebe, 

starejše od 10 let, s pooblastilom staršev. 

 

- Učenci prvega in drugega razreda morajo nositi rumene rutke. 

 

- Učenci naj opozorijo dežurne učitelje na dogajanje, ki ni v skladu s hišnim redom in 

pravili šole. Dežurne učitelje ali vodstvo šole obvestijo tudi v primeru, če se na šoli 

dogaja kaj neobičajnega. 

 

 

 


