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PRAVILA ŠOLSKEGA REDA 

OŠ Bičevje 
 
 

V skladu s 60.e členom Zakona o OŠ (Ur. L. RS, št. 81/06 in 102/07), mnenja Sveta staršev, učiteljskega 
zbora ter na osnovi Vzgojnega načrta osnovne šole, sprejetega dne 28. 5. 2009, je Svet šole na predlog  
ravnateljice šole sprejel  
 

PRAVILA ŠOLSKEGA REDA 
PRISTOJNOSTI 
S tem pravilnikom se opredeljuje organizacija izvajanja vzgojno-izobraževalnih programov v zavodu OŠ 
BIČEVJE (v nadaljnjem besedilu šola). 
Ta pravila veljajo za vsa področja, kjer se vzgojno-izobraževalno in drugo delo organizira ali vodi pod 
naslovom OŠ Bičevje. 
 
SPLOŠNA NAČELA 
Učenci, delavci šole in obiskovalci so dolžni upoštevati pravila o šolskem redu. Nespoštovanje pravil 
pomeni kršenje in odgovorni delavci lahko zaradi nespoštovanja izvedejo ukrepe in sankcije, ki bodo 
zagotovili vzpostavitev normalne situacije. 
Učenci, delavci šole in občasni gosti morajo vedno ravnati tako, da je zagotovljena varnost oseb in imetja, 
tako v šoli kot tudi na zunanjih šolskih površinah. 
 
ORGANIZACIJA 
Vzgojno-izobraževalno delo v šoli poteka po šolskem koledarju. Šolski koledar je sestavni del letnega 
delovnega načrta in se posebej objavi na oglasnih deskah. 
Šolsko leto se praviloma prične 1. septembra in konča 31. avgusta naslednjega leta. Če je 1. september v 
petek, potem se šolsko leto prične naslednji ponedeljek. 
Šolski koledar za posamezno leto se izdela na osnovi pravilnika o šolskem koledarju, ki ga določi MŠŠ. 
Vzgojno-izobraževalno delo v šoli poteka 38 tednov. 
Pouk in druge dejavnosti potekajo v učilnicah, telovadnicah, zunanjih površinah in drugih prostorih, ki jih 
predvidi vodstvo šole za izvajanje vzgojno-izobraževalnega programa. 
Vzgojno-izobraževalno delo lahko poteka tudi v obliki dni dejavnosti, ekskurzij, potovanj, srečanj, taborjenj 
ali letovanj ter v obliki šole v naravi, s sodelovanjem na raznih srečanjih, prireditvah in tekmovanjih. 
Za učence od 1. do 5. razreda se uporablja razredni način dela v matičnih učilnicah. 
Učenci od 6. do 9. razreda za različne predmete in programe uporabljajo različne učilnice – kabinetni način 
dela. 
Učilnica, ki jo uporablja njihov razrednik za pouk oz. je razredniku odrejena, je matična učilnica 
posameznega oddelka. 
Vsi prostori na šoli so označeni z imenom in priimkom osebe, ki v prostoru izvaja dejavnost. 
V prostoru pri dežurnem učencu je objavljen razpored učilnic, urnik posameznih razredov, urnik interesnih 
dejavnosti ter razpored dežurnih učiteljev. 
Učna ura vzgojno-izobraževalnega dela traja 45 min, če z letnim delovnim načrtom ali programom dela za 
posamezno aktivnost ni dogovorjeno drugače. 
Učna ura v PB in vseh oblikah varstva traja 50  oziroma 60 min. 
Čas trajanja učne ure (začetek in konec) se v zgradbi šole oznanja z zvočnim signalom. 
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Področja, ki jih urejajo pravila šolskega reda za zagotavljanje varnosti: 
1. Prihodi, odhodi in varstvo učencev, zapuščanje šole, vedenje na šolskem kombiju oz. avtobusu, 
    spremstva učencev 
2. Obveznosti učencev pri pouku 
3. Uporaba nedovoljenih naprav in pripomočkov 
4. Oskrba učencev s hrano – malica, kosilo 
5. Vzdrževanje prostorov in čistoča 
6. Interesne dejavnosti 
7. Dežurstvo učencev 
8. Dežurstvo učiteljev 
9. Ukrepi za zagotavljanje varnosti 
10. Zadrževanje v računalniški učilnici, učilnicah za fiziki, kemijo in biologijo, likovni delavnici, 
      gospodinjski učilnici, knjižnici, jedilnici, telovadnici, zunanjih površinah in funkcionalnih zemljiščih 
11. Zagotavljanje preventivne zdravstvene zaščite 
12. Način informiranja učencev in staršev 
13. Dogovorjena pravila za zaposlene 
 
PRIHODI, ODHODI IN VARSTVO UČENCEV 
Učenci vstopajo v šolo in iz nje mirno, brez prerivanja in dajejo prednost mlajšim učencem. 
Ob prihodu v šolo se učenci v vhodni avli preobujejo in se napotijo v garderobe, kjer odložijo osebno 
garderobo v njim določene omarice. Garderobna omarica mora biti pospravljena.  
Garderobno omarico učenci obvezno izpraznijo v času zimskih in letnih počitnic, da jo lahko snažilke 
generalno počistijo. 
Kolesarji pustijo svoja kolesa pred šolo v zanje pripravljenih stojalih. 
Učenci, ki pridejo v šolo pred 7.30 uro zjutraj, gredo v jutranje varstvo. Med 7.30 in 8.00 vsi učenci čakajo 
v vhodni avli. Za nadzor odrasle osebe poskrbi šola. 
Jutranje varstvo se izvaja v učilnici od 6.00 ure dalje, po dogovoru s starši. 
Varstvo vozačev pred poukom je v razredu 4. a, v pritličju šole. Učenci tukaj počakajo do 8.00, ko jim 
dežurni učitelj dovoli oditi v učilnice. 
Najkasneje ob zvonjenju, 8.15 so vsi učenci v razredu in so pripravljeni na pouk. 
Za predčasni ali začasni odhod iz šole v času pouka ali varstva, morajo učenci dobiti dovoljenje razrednika 
ali sorazrednika. 
Po končanem pouku odidejo učenci takoj domov, razen vozačev, učencev v podaljšanem bivanju in tistih, ki 
imajo interesne dejavnosti ter kosilo. 
Učenci v varstvu so dolžni upoštevati navodila dežurnega učitelja. 
 
IZREDNO ZAPUŠČANJE ŠOLE 
Učenec lahko le izjemoma zapusti šolo v času pouka. 
Učenci lahko zapustijo učilnico šele potem, ko jim to dovoli učitelj. Predno zapusti šolo mora učenec 
izročiti dežurnemu dovolilnico za izredni izhod, ki mu jo izpolni razrednik ali sorazrednik, izjemoma učeči 
učitelj. 
Odhod iz šole samo iz opravičenih razlogov: zdravnik, športni trening, glasbena šola – nastop, uradni 
opravki v državnih institucijah, na posebno željo staršev in zaradi družinskih zadev, če za to pisno zaprosijo 
starši. 
V primeru slabega počutja učenec takoj obvesti razrednika, sorazrednika ali učitelja, ki ga trenutno uro ali 
naslednjo uro poučuje, če sta razrednik ali sorazrednik odsotna. Razrednik, sorazrednik ali učitelj je dolžan 
o slabem počutju učenca takoj obvestiti njegove starše.  
Šola je med rekreativnima odmoroma zaklenjena, saj se na ta način preprečujejo nezaželeni odhodi učencev 
iz šole. 
 
VEDENJE NA ŠOLSKEM KOMBIJU OZIROMA AVTOBUSU 
Na šolskem kombiju oz. avtobusu za prevoz učencev veljajo pravila, ki jih morajo upoštevati vsi učenci: 
Potrebno je varno vstopati v avtobus, ko se ta povsem ustavi. 
Vstopa se brez prerivanja. 
Starejši učenci dajo pri vstopanju prednost mlajšim. 
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V šolskem kombiju in avtobusu ni dovoljeno jesti in piti. 
V času vožnje učenci obvezno sedijo na sedežih in so pripeti. 
Med vožnjo se ne moti šoferja. 
Med trajanjem prevoza je potrebno dosledno upoštevati navodila šoferja ali njegovega spremljevalca, saj v 
času od vstopa v vozilo do izstopa iz vozila vso odgovornost za varnost zaupanih mu oseb nosi šofer 
oziroma njegov delodajalec.  
Če učenec trikrat krši pravila vedenja v šolskem kombiju oz. avtobusu, oz. se kršitve stopnjujejo, mu šola 
lahko za določeno obdobje prepove vožnjo s šolskim kombijem oz. avtobusom. Šoferji o neprimernem 
obnašanju učencev v vozilih šolskega prevoza nemudoma javljajo vodstvu šole. Prekrški se beležijo pri 
razredniku v vzgojni mapi razreda. 
 
SPREMSTVA UČENCEV 
Pri vsaki vzgojno izobraževalni dejavnosti, ki se organizira zunaj običajnih prostorov in obstaja večja 
verjetnost različnih poškodb in drugih nevarnosti za učence, se zagotovi ustrezno število spremljevalcev. 
Spremljanje in varovanje učencev je ena temeljnih nalog pedagoškega dela in je za določenega izvajalca 
obvezna. 
Kriteriji za spremstvo: osnovni kriterij za spremstvo je odredba o normativih in standardih za izvajanje 
programa osnovne šole  (Ur. list RS, št. 57/2007, z dne 29. 6. 2007). 
Pri spremljanju učencev so spremljevalci dolžni: biti prisotni od začetka do konca dejavnosti, skrbeti za 
varnost učencev v najširšem pomenu, kontrolirati prisotnost z večkratnim preštevanjem, nuditi in 
organizirati prvo pomoč pri nezgodah, skrbeti za nemoteno izvajanje določenega programa, skrbeti za red in 
disciplino. 
 
OBVEZNOSTI UDELEŽENCEV PRI POUKU 
V vseh učilnicah veljajo sprejeti dogovori o disciplini in samoodgovornosti. V specialnih učilnicah, 
knjižnici, telovadnici in jedilnici veljajo pravila za te prostore, ki so dodatek teh pravil. 
V šoli so učenci obuti v šolske copate, ki niso natikači in ne drsijo. V telovadnici in pri športni vzgoji so 
učenci obvezno obuti v ustrezne nedrseče šolske copate ali športne copate, ki jih sicer za hojo po ulici ne 
uporabljajo. 
Pouk poteka pod vodstvom učitelja, ki začne in konča uro ob zvonjenju.  
Učenci počakajo učitelja v učilnici ali pred njo, če je ta zaklenjena. 
Šolske ure se začnejo točno, zamujanje ni dovoljeno. 
Če učitelja 5 minut po začetku ure ni v razred, mora dežurni učenec njegovo odsotnost javiti v tajništvo in 
ravnateljici. 
Učenec, ki zamudi uro pouka, mora ob svojem prihodu v učilnico prisotnemu učitelju pojasniti razlog 
zamude.  V primeru zamude učenec dobi neopravičeno uro. 
Med šolskimi urami učenci ne smejo zapuščati učilnic (razen učenci, ki odhajajo na ure DSP in v 1. triadi na 
stranišče). 
Med vzgojno-izobraževalnim delom učitelj v razredu poskrbi za delovno disciplino, ki so jo učenci dolžni 
spoštovati: točnost prihajanja na svoj prostor, pripravljanje pripomočkov za pouk, poslušanje razlage in 
navodil, dviganje rok pred govorjenjem, pospravljanje za seboj po končanem delu in pred odhajanjem iz 
učilnice. 
Nediscipliniranega učenca učitelj opozori, če s kršitvami učenec nadaljuje, se začne postopek, kot je 
predviden v Vzgojnem načrtu šole. Ta pravila veljajo tudi za vse druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela 
in dneve dejavnosti. 
Dopolnilni in dodatni pouk ter interesne dejavnosti se po dogovoru med učitelji in učenci lahko izvajajo v 
času pred in po pouku. 
 
ODMORI  
5 - minutni odmori med urami so namenjeni menjavi učilnic in pripravi na naslednjo učno uro. 
Učenci mirno zapustijo učilnice in se pripravijo na pouk. 
V 20 minutnem odmoru imajo učenci čas za malico, po njej se vrnejo v učilnice. 
Zadrževanje v jedilnici, telovadnici in straniščih med odmori ni dovoljeno. 
 
HRANJENJE GARDEROBE 
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Učenci hranijo obutev in oblačila v za to namenjenem prostoru. Garderobe odklepajo in zaklepajo sami in 
so odgovorni za ključ. Tega so dolžni dnevno nositi s seboj (razen prvo triletje). Ob odhodu k pouku - pred 
prvo uro - morajo omarice zakleniti. 
Učenci morajo pred zimskimi počitnicami ter ob koncu pouka v šolskem letu (pred podelitvijo spričeval) 
izprazniti omarico in jo očistiti. 
Šola ne odgovarja za predmete, ki jih učenci prinašajo ali hranijo v šoli. 
 
UPORABA NEDOVOLJENIH NAPRAV IN PRIPOMOČKOV 
V razredu, med poukom, na dnevih dejavnosti in organiziranih prireditvah v sklopu šole, je vsakršna 
uporaba mobilnih telefonov prepovedana. Ta prepoved velja tako za učence kot učitelje (ki mobilni telefon 
uporablja z nujne klice, da ne zapušča otrok brez spremstva). 
V primeru, da učenec v šolo prinese mobilni telefon, zanj v celoti odgovarja. Šola meni, da ga ima učenec v 
šoli z vednostjo staršev. 
Če učenec mobilni telefon uporablja in ovira šolsko delo (to velja tudi na dnevih dejavnosti, športnih 
dnevih, ekskurzijah …), mu ga učitelj odvzame.  
Odvzeti mobilni telefon učitelj zadrži, o odvzemu mobilnega telefona ali drugih predmetov pa učitelj 
obvesti starše. Telefon prevzamejo v šoli izključno učenčevi starši. 
Strogo je prepovedana uporaba mobitelov z namenom fotografiranja ali snemanja v šoli. Če učenec krši 
prepoved, se začne postopek, kot je predviden v Vzgojnem načrtu šole. 
Šola za poškodovane, izgubljene ali odtujene mobilne telefone ne odgovarja. 
V šoli je prepovedana uporaba drugih naprav, ki omogočajo kakršno koli avdio in video snemanje šolskih 
prostorov, zaposlenih in sošolcev (razen v primerih, ko ima oseba za to dovoljenje vodstva šole).  
Enake omejitve veljajo za fotografiranje v šoli.  
Nepooblaščeno uporabo teh naprav bo šola obravnavala kot hujše kršenje šolskega reda in predpisov o 
varstvu osebnih podatkov.  
Učencem med poukom tudi ni dovoljena uporaba različnih glasbenih predvajalnikov. Kadar učenec z 
glasbenim predvajalnikom med odmorom ali drugo šolsko dejavnostjo (npr. izlet) povzroča hrup, mu ga 
učitelj lahko začasno odvzame. Odvzeti predvajalnik v šoli prevzamejo učenčevi starši. 
Učitelj lahko učencu začasno odvzame tudi druge predmete ali snovi, ki ne sodijo v šolo, še posebej, če z 
njimi moti pouk ali z njimi ogroža svojo varnost in varnost drugih.  
Učitelj po svoji presoji po pouku učencu vrne predmet, o dogodku pa obvesti starše in vodstvo šole. 
V šolo ni dovoljeno prinašati in v njej uporabljati: nevarnih predmetov in snovi ter drugih predmetov, ki jih 
učenec v šoli ne potrebuje. 
Kajenje, uživanje in ponudba alkoholnih pijač in drog ter drugih psihoaktivnih sredstev je v prostorih šole in 
na pripadajočem funkcionalnem zemljišču prepovedano tako za učence kot delavce šole. Ta pravila veljajo 
tudi za vse druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela in dneve dejavnosti, ki se izvajajo zunaj šole. 
V šolo je prepovedano prinašati in uporabljati druge snovi, ki so neprimerne ali škodljive za otrokovo 
zdravje in razvoj (npr. energetske pijače).  
Učencem svetujemo, da dragocenih predmetov (npr. nakita, dragih ur…) ali večjih vsot denarja ne nosijo v 
šolo. Za izgubljene ali drugače odtujene zgoraj omenjene stvari šola ne prevzema odgovornosti. 
 
OSKRBA UČENCEV S HRANO – MALICA, KOSILO 
Šolska prehrana se pripravlja v kuhinji. Vstop v kuhinjo ima samo kuhinjsko osebje in vodja šolske 
prehrane. 
Vodja kuhinje ali vodja šolske prehrane lahko izjemoma dovoli vstop v kuhinjo tudi ostalim delavcem šole, 
ki skrbijo za vzdrževanje opreme. Takrat mora zagotoviti spoštovanje in izvajanje zakonodaje. 
Učenci lahko prejmejo v šoli 3 prehrambene obroke: malico, kosilo in popoldansko malico. 
V jedilnici upoštevajo pravila reda, ki veljajo v jedilnici. 
Malica in kosilo sta v jedilnici. 
Učenci predmetne stopnje pustijo torbe zložene v predprostoru nasproti umivalnikov, si umijejo roke in se 
mirno napotijo v jedilnico. 
V času malice in kosila se učenci ne prerivajo, pazijo na urejenost miz in imajo spoštljiv odnos do hrane ob 
navodilih dežurnega učitelja. 
V času malice in kosila učenci ločeno zbirajo morebitne odpadke. 
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Po malici dežurni učenec – reditelj pospravi mize razreda (jedilni pribor, ostanke hrane) in odnese pladnje 
(od 5. do 9. razreda). Učenci ne odnašajo hrane v garderobe ali druge prostore šole. 
Po kosilu učenci pospravijo za seboj, mirno zapustijo jedilnico, ne odnašajo hrane v garderobe ali druge 
prostore šole. 
V primeru neprimernega vedenja v jedilnici in odnosa do hrane, ravnamo kot je predvideno v Vzgojnem 
načrtu šole. 
Starši v primeru učenčeve daljše odsotnosti odjavijo kosilo in malico v kuhinji pri vodji prehrane do 8.30. 
Pravočasna odjava (na dan odsotnosti do 8.30) velja že za dan odjave. Odjava velja vedno le do konca 
tedna. V primeru podaljšane odsotnosti, morajo starši v petek odjaviti za naslednji teden.  
Za obrok kosila se bodo abonenti identificirali s kodno kartico. Učenec, ki bi kartico pozabil, bo upravičen 
do kosila šele ob 13.45. V primeru izgube kartice, mu bo ob plačilu izdana nova.  
 
 
VZDRŽEVANJE PROSTOROV IN ČISTOČA 
Učenci in izvajalci vzgojno – izobraževalnih programov so dolžni vzdrževati urejenost učilnice oziroma 
prostora, kjer se program izvaja. 
Vsi odpadki, ki nastajajo pri delu, se sproti odstranjujejo v koše za smeti – opravlja se ločevanje odpadkov. 
Ob koncu ure se pospravijo vsi uporabljeni pripomočki v omare ali na določen prostor. 
Učitelj stalno kontrolira urejenost prostora za izvajanje programa in učence opozarja na čistočo, pozabljenje 
stvari, morebitne nevarnosti, ki nastajajo ob delu. 
Pazimo in ne uničujemo šolske lastnine. Poškodbe na opremi oziroma stavbi se TAKOJ javijo hišniku, ki v 
najkrajšem času poskrbi za popravilo in sanacijo. 
Skrbimo za higieno v sanitarijah. Toaletni papir in papirnate brisače, vodo in milo uporabljamo namensko in 
varčno. 
Posebno skrb namenjamo čistemu in urejenemu šolskemu okolju. 
Ko učenci zapuščajo igrišče ali šolsko dvorišče, učitelj poskrbi, da učenci odvržene odpadke pospravijo. 
Učenci so dolžni poskrbeti za svojo lastnino (oblačila). 
 
ODNOS DO ŠOLSKE LASTNINE 
Učenec je dolžan čuvati svojo lastnino, lastnino sošolcev, šolsko lastnino in okolico šole. 
O povzročeni škodi obvesti učitelja. Vse stroške, ki so posledica malomarnosti in namerno povzročene 
škode, poravnajo starši povzročitelja. 
 
INTERESNE DEJAVNOSTI 
Vodijo jih mentorji po določenem urniku. 
Učenci so dolžni obiskovati izbrane interesne dejavnosti redno. V primeru odsotnosti, starši z opravičilom 
sporočijo vzrok odsotnosti. 
 
OBISKOVANJE POUKA, OPRAVIČEVANJE ODSOTNOSTI IN NADOMESTNE DEJAVNOSTI 
Pisna ali osebna opravičila je treba posredovati razredniku najkasneje v petih dneh po prihodu učenca v 
šolo, drugače šteje izostanek za neopravičenega. 
Učenec lahko izostane, ne da bi starši sporočili vzrok izostanka, če njegov izostanek razredniku 3 dni prej 
napovejo pisno ali osebno. Ta izostanek lahko strnjeno ali v več delih traja največ pet dni v letu. 
Odsotnost učenca pri posamezni uri pouka oziroma drugi dejavnosti dovoli učitelj, ki vodi to uro oziroma 
dejavnost in o tem obvesti razrednika. 
Za učence, ki so oproščeni sodelovanja pri posamezni uri ali dejavnosti, šola organizira nadomestne 
dejavnosti: 
- učna pomoč, 
- pomoč pri razdeljevanju malice in urejanju jedilnice, 
- pomoč hišniku, 
- pospravljanje garderobe, 
- urejanje oglasnih desk, 
- urejanje telovadnice in telovadnega orodja in pripomočkov. 
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DEŽURSTVA 
Da bi vzgojno-izobraževalno delo potekalo nemoteno in bi se zagotavljala varnost, učenci in izvajalci 
programov opravljajo po razporedu dnevna dežurstva v posameznih šolskih prostorih. 
Dežurni učitelji lahko za učence, ki ne upoštevajo njihovih navodil oziroma kršijo sprejete dogovore, 
predlagajo vzgojne opomine skladno z Vzgojnim načrtom.  
Dežuramo: pred začetkom pouka, med rekreativnimi odmori, v času pouka, po koncu pouka. 
Dežurstva izvajamo: na hodnikih in stopniščih (strokovni delavci, čistilke, hišnik), v učilnicah (strokovni 
delavci), v jedilnici (strokovni delavci, kuhinjsko osebje), v garderobah in sanitarijah (strokovni delavci, 
čistilke, hišnik) ter na zunanjih površinah, namenjenih za rekreacijo (strokovni delavci). 
Za odgovorno izvajanje dežurstva skrbi pomočnik ravnatelja. 
Naloge dežurnih učiteljev:  
Skrbijo za red in primerno disciplino med učenci ter za njihovo varnost. 
Nadzorujejo gibanje učencev po prostoru. 
Opravljajo preglede prostorov, kjer se zadržujejo učenci ali drugi delavci šole in opozarjajo na 
pomanjkljivosti. 
V primeru izrednega dogodka ali poškodbe šolskega inventarja, napišejo poročilo in ga oddajo 
vodstvu šole.   
Naloge učiteljev in kuhinjskega osebja v jedilnici:  
Skrbijo za miren in urejen prihod učencev v jedilnico.  
Skrbijo, da gredo učenci k razdeljevalnemu pultu brez prerivanja. 
Skrbijo, da učenci pravilno uporabljajo jedilni pribor in kulturno zaužijejo hrano. 
Skrbijo, da učenci po končanem obroku pospravijo prostor, ki so ga uporabili. 
Skrbijo, da učenci mirno in urejeno zapustijo jedilnico.  
V kolikor se učenci v jedilnici ne obnašajo primerno, naj učitelji vzgojno ukrepajo in po potrebi o ukrepanju 
obvestijo razrednika ali kuhinjsko osebje.  
 
DEŽURNI UČENEC IN NJEGOVE NALOGE 
Dežurni učenci so učenci 7., 8. in 9. razreda po razporedu, ki ga pripravlja za to določen učitelj. Mesečni 
razpored je izobešen na oglasni deski, v zbornici in v tajništvu. 
Prvi dežurni učenec dežura od 8.15 do 11.15, drugi od 11.15 do 13.40. Na svoje mesto ne sme zamujati in 
ga ne predčasno zapuščati. O teh kršitvah tajništvo obvešča razrednika, ki ukrepa.  
Glavna naloga dežurnih učencev je sprejemanje obiskovalcev šole in spremljanje dogajanja na/v šolskih 
prostorih in o tem obveščati dežurne učitelje in vodstvo šole.  
Dežurni učenec dosledno upošteva pravila dežuranja. 
Učenci, ki imajo učne težave in negativne ocene, so dežurstva oproščeni (o tem odločajo razredniki) do 
izboljšanja ocen. 
Prav tako učence, ki ne izpolnjujejo šolskih obveznosti, veliko izostajajo od pouka, kršijo šolska pravila in 
hišni red, razredniki ne razporejajo na dežurstvo. 
Dežurni učenec opravlja naloge dežurstva od 8.15 do 13.40 oziroma po dogovoru z dežurnim učiteljem. Pet 
minut pred nastopom dežurstva se oglasi v tajništvu, kjer prejme dnevnik dežurstva ter priponko dežurnega 
učenca, ki jo mora nositi ves čas dežurstva.  
Dežurni učenec vzdržuje primeren red na hodnikih in v garderobah, v jedilnici in v ostalih šolskih prostorih 
po navodilu dežurnega učitelja. 
Obiskovalce šole ob prihodu vljudno pozdravi in povpraša po imenu in namenu obiska. Podatke čitljivo 
vpiše v zvezek dežurstva, nato obiskovalce napoti tja, kamor so namenjeni. 
Beleženje prihodov in odhodov zaposlenih učiteljev in osebja ni potrebno. 
Posreduje obvestila učiteljem in učencem. 
Po pričetku prve ure  ugasne vse nepotrebne luči in pregleda stranišča. 
Ob koncu pouka pregleda avle in hodnike in zabeleži posebnosti. 
Učenec se lahko zamenja na mestu dežurnega učenca samo v dogovoru z dežurnim učiteljem oziroma 
razrednikom in še to le v primeru, ko gre za njegovo pisno ali ustno ocenjevanje. Učenci s slabšim uspehom 
ne smejo nadomestno dežurati. Učenci, ki so nadpovprečno odsotni, ne smejo dežurati.  
Dežurni učenec ne sme samovoljno zapustiti dežurnega prostora in se zadrževati v ostalih prostorih šole, če 
ni to v zvezi z opravljanjem naloge dežurnega. Svoje mesto lahko zapušča le, če je to nujno zaradi obiskov 
gostov ali navodil delavcev šole. 



PRAVILA	  ŠOLSKEGA	  REDA	   2013	  

 

7 
 

Dežurni učenec je v času dežuranja obut v šolske copate. 
V času dežuranja je prepovedana uporaba mobitela ali različnih predvajalnikov glasbe. 
V primeru, da v času dežurstva učenec piše preverjanje znanja, pisni preizkus znanja ali je predviden za 
ustno ocenjevanje, si je dolžan za tisto uro poiskati zamenjavo. 
Dežurni učenec je dolžan opraviti vse šolske obveznosti za tisti dan (prepisati učno snov, narediti naloge). 
Morebitne kraje in okvare takoj javi dežurnemu učitelju ali ravnatelju. 
Preverja, če so učenci pri vstopu v šolo v copatih, kršitelje javi dežurnemu učitelju. 
Vsako večjo nepravilnost med odmori javi dežurnemu učitelju ali v tajništvo šole. 
Razrednik je ob koncu dežuranja svojega razreda dolžan pregledati dežuranje učencev razreda in vse tiste, 
ki so bili nedosledni, izloči iz naslednjega kroga dežuranja. 
Za red in čistočo je odgovoren vsak učenec, DEŽURNI UČENEC V RAZREDU - REDITELJ pa ima še 
naslednje naloge: 
- skrbi, da je učilnica, kabinet ali prostor, v katerem učenci delajo, vedno čist in pospravljen,  
- na začetku vsake ure javi manjkajoče učence, 
- sporoča o drugih dogodkih in spremembah v razredu, 
- učitelju pomaga pri pripravi učil, 
- po končani uri pobriše tablo in uredi učilnico, 
- v odmorih pazi, da ne pride do poškodb inventarja in odtujitve lastnine, 
- opravlja druge naloge, za katere, ga pooblasti oddelčna skupnost ali razrednik, 
- obvesti o učiteljih, ki jih po 5 minutah po zvonjenju ni v razred. 
Razrednik za teden dni vnaprej določi po dva učenca – reditelja, ki opravljata naloge cel teden. Ob 
kratkotrajni odsotnosti enega od rediteljev opravlja vse naloge drugi reditelj. 
 
ZAGOTAVLJANJE PREVENTIVNE ZDRAVSTVENE ZAŠČITE 
Za zagotavljanje varnosti in zdravja se upoštevajo določila: 

• Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih, 
• Pravilnika o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem mestu (omarice prve 

pomoči, količina in vsebina sanitetne opreme). 
Ukrepanje v primeru poškodb ali slabem počutju učenca 
Vsak delavec šole je dolžan takoj ukrepati, ko opazi, ali je obveščen o poškodbi ali slabem počutju učenca.  
Učenca je potrebno namestiti na varno mesto, nuditi nujno prvo pomoč in zagotoviti, da ni sam. Delavec je 
dolžan o poškodbi ali slabem počutju učenca obvestiti starše, razrednika, svetovalno službo, tajništvo ali 
vodstvo šole.  
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. Tudi v tem primeru je potrebno takoj 
obvestiti starše.  
V naštetih primerih je potrebno napisati zapisnik. 
 
UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI 
Za zagotavljanje varnosti šolskega prostora in oseb, šola izvaja tudi naslednje ukrepe:  

• uporaba zaščitnih in varnostnih pripomočkov, 
• upoštevanje navodil iz Požarnega reda (kontroliranje naprav, instalacij, ukrepi v primeru požara, 

oznake poti evakuacije), 
• vaje evakuacije učencev za primer nevarnosti, 
• zagotavljanje preventivne zdravstvene zaščite (omarice prve pomoči, z  zagotavljanjem sanitetnega 

materiala v skladu s pravilnikom, ukrepi v primeru nezgod in epidemij …) 
• upoštevanje načrta varnih poti v šolo (Načrt varnih poti), 
• drugi ukrepi.  

 
NAČIN INFORMIRANJA UČENCEV, STARŠEV IN ZAPOSLENIH 
Šola zagotavlja informiranost učencev z: obveščanjem na oglasni deski, okrožnicami, obvestili na spletni 
strani šole, raznimi pisnimi ali ustnimi obvestili po učiteljih ali svetovalni službi, s šolsko publikacijo za 
posamezno šolsko leto.  
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Informiranje staršev se izvaja: z obvestili na roditeljskih sestankih, z obvestili na govorilnih urah, s pisnimi 
obvestili po učencih ali klasični pošti, z obveščanjem preko e-asistenta in telefona, z obvestili na spletni 
strani šole, s šolsko publikacijo za posamezno šolsko leto, z obvestili v javnih medijih. 
Informiranje učiteljev in ostalih zaposlenih se izvaja: s pisnimi obvestili na oglasni deski v 
zbornici, z ustnimi obvestili na sestankih kolegijev, organizacijskih sestankih ali konferencah, s 
pomočjo elektronske pošte in e-asistenta, s šolsko publikacijo za posamezno šolsko leto. 
 
DOGOVORJENA PRAVILA ZA UČITELJE 
Učitelji prihajajo najmanj 15 minut pred začetkom pouka ali dejavnosti. 
Odhod v razred je z zvonjenjem, zapuščanje ob koncu ure takoj po zvonjenju. 
Realizacija opravljenih učnih ur se dnevno zapisuje v elektronski dnevnik programa e-asistent. 
Obvezno je sprotno zapisovanje manjkajočih učencev. 
Učitelj med učno uro zaradi nediscipline učenca ne sme pošiljati iz učilnice. 
Z učenci se obvezno pozdravljamo, o načinu pozdrava in o načinu naslavljanja zaposlenih se dogovorimo z 
učenci prvo uro. 
Učitelj je dolžan dosledno upoštevati Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju ter napredovanju učencev OŠ 
(Ur. l. RS, št. 52/13). 
Učitelj je dolžan opravljati dežurstva po razporedu. V času dežurstva učitelj prevzame odgovornost za 
varnost učencev in šolskega prostora z inventarjem. 
V primeru nastale škode v učilnici in šolskem dvorišču, je učitelj dolžan obvestiti tajništvo oz. hišnika. 
Učitelj sporoči bolniško odsotnost najkasneje do 7. 15 v tajništvo oz. ravnateljici in predvidi čas odsotnosti.  
Udeležba na sestankih in konferencah je obvezna. Za morebitno odsotnost se učitelji opravičijo. 
Jutranji sestanki s tekočimi zadevami so ob ponedeljkih od 7.40 do 8.10 v zbornici šole. 
Vsak učitelj lahko med šolskim letom koristi dva dneva dopusta, ki nista v istem tednu. 
Obvezujoče in odgovorno za delo razrednika je, da do konca pouka odda urejeno in pravilno izpolnjeno 
dokumentacijo. 
 
PRAVILA LEPEGA VEDENJA 
Da se bomo v šoli dobro razumeli, gojili kvalitetne medosebne odnose in bo naša komunikacija kar se da 
dobra, učenci in učitelji upoštevamo naslednja pravila: 

• Na poti v šolo in v prostorih šole bomo prijazni. 
• V šoli se pozdravljamo z običajnimi pozdravi »Dobro jutro«, »Dober dan«, »Nasvidenje«. Mlajši 

pozdravi starejšega, moški najprej pozdravi žensko, učenci prvi pozdravijo učitelja.   
• Učenci prihajamo v šolo pravočasno in ne zamujamo k pouku. Če pouk zamudimo, se vljudno 

opravičimo. 
• Učenci učiteljice in učitelje vikamo (dogovorjene izjeme v 1. in 2. razredu). 
• Učenci vstopamo v razred ob prihodu učitelja. Učitelj vstopi v razred za učenci. Na začetku ure 

učenci vstanemo, se umirimo in pozdravimo z učiteljem. Nato začnemo s poukom. Uro končamo s 
pozdravom in mirnim odhodom iz razreda (prvo triletje zaradi svoje specifike izoblikuje svoja 
razredna pravila).  

• Lepa beseda lepo mesto najde. Medsebojno se pogovarjamo spoštljivo in v zmerni jakosti, ki 
omogoča poslušanje.  

• Imamo spoštljiv odnos do sošolk in sošolcev. Ne uporabljamo žaljivk in psovk. In ne storimo 
drugemu tistega, česar sami ne bi želeli, da drugi storijo nam.  

• Učenci in učitelji znamo pozdraviti, se zahvaliti in opravičiti. 
• Imamo spoštljiv in strpen odnos do individualnosti, človeškega dostojanstva, etnične pripadnosti, 

veroizpovedi, rase in spola.  
• Pomagamo sošolkam in sošolcem, ki so v težavah in potrebujejo našo pomoč. 
• Če opazim sošolca, ki se obnaša neprimerno ali dela škodo, ga opozorim. Če opozorilo ne zaleže, 

povem učitelju ali drugi odrasli osebi na šoli. 
• Vse probleme poskušamo reševati sproti. Če imamo težavo, se posvetujemo z učiteljico ali 

učiteljem. 
• Pri pouku sodelujemo. Pomagajmo med seboj drug drugemu. 
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• Nihče nima pravice motiti pri delu sošolcev  in učitelja. V primeru, da kdo kljub večkratnim 
opozorilom še vedno moti pouk, učitelj ravna po Vzgojnem načrtu.  

• Na hodnikih hodimo umirjeno. Tekanje, prerivanje in kakršno koli nasilno vedenje je nevarno, zato 
ni dovoljeno. 

• Pred jedjo si umijemo roke. 
• Pri malici se obnašamo kulturno, reditelji skupaj z učiteljem poskrbimo za dogovorjeni način 

delitve hrane. 
• S hrano ravnamo spoštljivo.  
• Med jedjo z govorjenjem ne motimo sošolke ali sošolca. 
• Nepotrebno zadrževanje učencev na straniščih ni primerno. Pazimo na red in čistočo v sanitarijah. S 

papirjem, vodo, elektriko ravnamo varčno. 
• Skrbno ravnamo z vsemi dobrinami. Učenec, ki namerno poškoduje ali uniči izdelke oz. osebne 

predmete sošolcev in naredi škodo na šolskem inventarju ali na površinah v okolici šole, mora 
nastalo škodo poravnati (škodo poravnajo starši).  

 
KONČNE DOLOČBE 
V primeru, da učenec krši pravila šolskega reda, bo kršitev obravnavana v skladu z navedenim dokumentom 
in Vzgojnim načrtom šole.  
Enako velja za vse zaposlene, kjer se kršitve obravnavajo skladno z veljavno zakonodajo. 
Pravila šolskega reda so nastala na podlagi predlogov učencev, strokovnih delavcev šole in staršev v okviru 
tima za pripravo vzgojnega načrta šole. 
V končnem besedilu jih sprejme ravnateljica OŠ Bičevje. Pravila stopijo v veljavo 8 dni po sprejemu. 
 
 

                                                                                                                                    Ravnateljica  
Ljubljana, 30. 8. 2013                        Miriam Stanonik, prof. 
 
 
 


