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Na podlagi 59. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 12/96, 33/97, 59/01 in 
71./04) in Pravilnika o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli (Uradni list RS, 
št. 75/2004 sprejemam 

 

PRAVILA O HIŠNEM REDU  

NA OSNOVNI ŠOLI FRANA ROŠA V CELJU 

VSEBINA PRAVILNIKA 

1. člen 

S tem pravilnikom se podrobneje opredeljujejo z zakonom in Pravilnikom o pravicah 
in dolžnostih učencev v osnovni šoli 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 ravnateljice šole pri 
uresničevanju določb. 

SPLOŠNE DOLOČBE 

2. člen 

Učenci, delavci šole in obiskovalci so dolžni upoštevati pravila o hišnem redu. 
Nespoštovanje pravil pomeni kršenje in odgovorni delavci lahko zaradi 
nespoštovanja izvedejo ukrepe in sankcije, ki bodo zagotovili vzpostavitev normalne 
situacije. 

3. člen 

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 

4. člen 

Vzgojnoizobraževalno delo v šoli poteka v skladu s šolskim koledarjem, ki je sestavni 
del letnega delovne načrta – (učilnice, šola v naravi, športne površine, prireditveni in 
tekmvoalni prostori, trgovski centri…). 

5. člen 

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. 
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Vsakemu oddelku od 6. do 9. razreda je določena matična učilnica, ki jo razred 
uporablja deloma za pouk in za razredne ure. Za to učilnico je razred skupaj z 
razrednikom zadolžen tako, da v njej vzdržuje red in čistočo. 

 

Matične učilnice so označene z imenom in priimkom razrednika, uporabni prostori pa 
z imenom in priimkom delavca, ki tam dela. 

 

ŠOLSKI PROSTORI IN OPREMA 

6.člen 

Učenci in izvajalci vzgojno-izobraževalnih programov so dolžni vzdrževati urejenost  
učilnice, preden prostor zapustijo, preverijo urejenost. 

Vse odpadke, ki nastajajo pri delu, učenci sproti odstranjujejo v koše za smeti. 

Odpadni papir se zbira v za  to določenih škatlah. Izvajalci vzgojno-izobraževalnih 
programov učence opozarjajo na red, higieno in varovanje premoženja ter lastno 
varnost pri delu. 

Učenci skupaj z učitelji skrbijo tudi za urejenost šolskih zunanjih površin (zelenice, 
ploščad, igrišča). Razpored in način urejanja določi mentor za urejanje okolja skupaj 
z ravnateljico šole. 

ODGOVORNOST ZA ŠKODO 

7 člen 

Kdor drugemu povzroči škodo jo je dolžan povrniti, če ne dokaže, da je škoda 
nastala brez njegove krivde. 

V primeru, da učenci poškodujejo opremo in ostalo premoženje šole, učenci za škodo 
odgovarjajo v skladu s splošnimi pravili o odgovornosti za škodo. 

Kadar pride do namerne ali malomarno povzročene škode s strani učenca(ke) šole, 
se o tem obvesti starše učenca in se v učenčevi prisotnosti dogovori o povračilu 
škode v skladu s splošnimi pravili o odgovornosti za škodo. 

O nastali škodi se napiše zapisnik. 

Vse večje poškodbe, ki nastanejo na opremi ali zgradbi se javijo hišniku, ki tudi sicer 
skrbi za popravila in sanacije prostorov. Če je mogoče, se poškodbe in okvare 
odpravi takoj  sicer pa v najkrajšem času. Če je bila škoda povzro čena namerno, o 
tem obvestimo razrednika, ki pokli če starše u čenca in se v u čenčevi  
prisotnosti z njimi dogovori o povra čilu škode. 
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8. člen 

Ob odhodu na malico in kosilo učenci svoje šolske pripomočke zaprejo v svoje 
omarice, oziroma odložijo torbe v razred, kjer bodo imeli naslednjo uro pouk. Če 
učence pusti torbo na hodniku, jo lahko odloži le na klopce ob stena. 

Za red in disciplino v jedilnici v času obrokov skrbijo razredniki in dežurni učitelji. 

Vsak učenec po malici in kosilu za sabo pospravi mizo. Dežurna učenca po malici 
odneseta skupne pladnje in lonce k odlagalnemu pultu ter pobrišeta mize za svojim 
razredom. 

MEDSEBOJNI ODNOSI 

9. člen 

Šola je vzgojna, izobraževalna in kulturna ustanova. Kulturo odnosov lahko 
dosežemo le z upoštevanjem pravil in kontrolo lastnega vedenja. Da bomo omogočili 
vsem ljudem, s katerimi sobivamo v šoli bomo: 

- gojili prijateljski in strpen odnos med učenci, starši in učitelji, 

- razvijali  kulturni odnos do vseh zaposlenih na šoli, 

- spoštovali vsa pravila in dogovore na šoli. 

V šoli ni dovoljeno : 

- prerivanje, divjanje, kričanje, 

- preklinjanje, izzivanje, laganje, 

- nasilno obnašanje, pretepanje in izsiljevanje, 

- žaljenje, poniževanje, grožnje, sramotenje sošolcev in drugih zaposlenih na šoli, 

- odtujevanje, skrivanje, poškodovanje ali uničevanje stvari drugih učencev, 

- motenje pouka z neprimernim obnašanjem, 

- prepovedano je pisati po mizah, pohištvu in zgradbi ali kakorkoli poškodovati šolsko 

  lastnino. 

 

Vsak učenec, ki bo s svojim ravnanjem razdiral in uni čeval prijateljske, strpne 
in kulturne odnose, bo za svoja dejanja disciplinsk o odgovarjal po predhodni 
obravnavi prekrška pri ustreznih strokovnih službah  ob prisotnosti staršev. 
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Kulturni medsebojni odnosi morajo vladati tudi povs od drugod: med u čitelji in 
učenci, u čitelji in starši, u čenci in starši. 

 PRIHAJANJE   V    ŠOLO 

10. člen 

Učenci lahko pridejo v šolo 15 minut pred pričetkom pouka. 

Glavni vhod v šolo uporabljajo za prihajanje in odhajanje iz šole učenci predmetnega 
pouka ter starši in učitelji. Vhod se odpre od 6.55 ure zjutraj. Vhod je odprt tudi v 
popoldanskih urah zaradi dela zobne ambulante in uporabnikov šolske telovadnice. 
Po končanem vzgojno izobraževalnem delu so zaklenjena steklena vrata , ki 
omogočajo dostop do učilnic in upravnih prostorov.  Vhod pri 1. razredih je odprt  od 
6.00 do 8.00 zjutraj, v času aktivnega odmora od 10.45  do 11.00 ter v času od 11.45 
do 16. 00 . Prehodna vrata med 1.razredi in ostalim delom šole so odprta od 6.55 ure 
dalje.Ta vhod je namenjen izključno učencem od 1. do 5. razreda in njihovim staršem 
v času prihajanja in odhajanja otrok, govorilnih ur ter učiteljem. Oba vhoda zjutraj 
odpira hišnik, glavni vhod popoldan/zvečer zapirajo čistilke ali za to poobleščena 
izvajalca vzgojno-izobraževalnega programa.  Vhod pri 1. razredih v času izvajanja 
VIO programov odklepajo in zaklepajo učiteljice. 

Upravni vhod je odklenjen od prihoda tajnice ob 7.40uri do 7.ure. 

Vhod pri kuhinji  in skladišču orodja praviloma uporabljajo izvajalci programov in 
dostava. Vhoda sta zaklenjena. 
 

IZVAJALCI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV 

11. člen 

Izvajalci vzgojno-izobraževalnih programov (v nadaljevanju VIO) so učitelji ali zunanji 
sodelavci. Svojo odsotnost sprotno najavijo ali opravičijo pomočnici ravnateljice ali v 
tajništvu šole. 

 
V primerih nenadnih in nenapovedanih odsotnosti skuša vodstvo šole organizirati 
ustrezno nadomeščanje. 

 
Delavec, ki ni uspel priti na delo pravočasno, se ob prihodu javi pomočnici ali v 
tajništvu šole. 

Izvajalci programov, ki koristijo šolske prostore ( telovadnica, učilnice ) v času, ko ne 
poteka redno VIO delo,  s šolo sklenejo pogodbo o koriščenju prostorov. 

12. člen 
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Če izvajalca vzgojno-izobraževalnega programa še 5 minut po glasbenem signalu, ki 
najavi začetek dela ni, reditelj oddelka o tem obvesti pomočnico ravnateljice ali 
tajništvo. 

13 člen 

Na začetku ure učitelj po pozdravu z  učenci izpolni in uredi dokumentacijo dela 
oddelka. 

 
Dnevnik šolskega dela v razred  prinaša učitelj, ki izvaja program. Po končani uri ga 
odda v za to namenjeno omaro v zbornici. Če učitelji od 1. do 5. razreda med 
dopoldanskim odmorom zapustijo razred, pustijo dnevnik za tisti čas v zaklenjeni 
omari. 

 Po končanem pouku morajo biti vsi dnevniki oddani v omaro v zbornici, ki jo zaklene 
dežurni učitelj na predmetni stopnji. Če dnevnika šolskega dela ni v omari dežurni 
učitelj to zapiše na za to predviden obrazec. 

 
Ob koncu učne ure izvajalec programa poskrbi, da učenci pospravijo prostore in 
uredijo učilnico ter očistijo tablo. 
 

14. člen 

Spremljanje in varovanje učencev  pri dejavnostih izven šolskega prostora je ena 
izmed nalog pedagoškega dela  Spremljanje otrok pri posamezni vzgojno-
izobraževalni aktivnosti je mogoče odkloniti le iz dokazljivih zdravstvenih razlogov ali 
če naloga ogroža zdravje učencev oz. izvajalca. 

15. člen 

Spremljevalci učencev : 

• so prisotni od začetka do konca dejavnosti,  
• skrbijo za varnost učencev v najširšem pomenu, 
• ves čas preverjajo prisotnost učencev s  preštevanjem,  
• skrbijo za red in disciplino ter nemoteno izvajanje  programa, 
• po potrebi pokličejo zdravniško pomoč in obvestijo starše, 
• poskrbijo, da so učenci seznanjeni s prometno varnostjo, da gredo v skupini 

in brez koles, rolk ali drugih pripomočkov. 
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ODSOTNOST UČENCEV 

16. člen 

Odsotnost učenca od posamezne učne ure dovoli učitelj tega predmeta. Za daljšo 
odsotnost se učenec dogovarja z razrednikom. 

Učenec, ki je zamudil, potrka in čim bolj nemoteče pristopi k učitelju z opravičilom 
oziroma pojasnilom. Učenec se vključi v delo, ne da bi motil sošolce. 

 
Učitelj zamudo vpiše tudi v dnevnik dela oddelka in se z razrednikom pogovori o 
naravi oz. vzroku učenčevega izostanka. 

 
Učenci med izvajanjem programa zapuš čajo prostor le izjemoma in z 
dovoljenjem u čitelja.  

Če učitelj izjemoma odstrani u čenca od pouka, da zagotovi varnost in pravico 
do dela ostalim u čencem, zagotovi nadzor za u čenca, ki ga je odstranil.  U čitelj 
je tudi dolžan preveriti opravljeno delo in mu poma gati nadomestiti zamujeno.  

Odsotnosti učencev podrobneje ureja Pravilnik o pravicah in dolžnostih učencev. 

ODJAVA KOSIL 

17. člen 

V primeru odsotnosti otroka starši dnevno, oziroma, če je to mogoče, za  vnaprej 
sporočijo otrokovo odsotnost v tajništvo šole in hkrati odjavijo prehrano (malico, 
kosilo).  

Podrobnejša pravila v zvezi s šolsko prehrano določa pogodba, ki jo starši sklenejo s 
šolo. 

ODPIRANJE UČILNIC 

18. člen 

Učilnice zjutraj odklepa hišnik in jih po končanem VIO  ( glede na urnik ) zaklenejo 
čistilke. V času izvajanja VIO programa in v odmorih so učilnice odklenjene. V 
odmorih sta zaradi varnosti zaklenjeni kemijska in fizikalna učilnica, zato morajo 
učitelji, ki izvajajo pouk v teh učilnicah poskrbeti, da sta odklenjeni točno ob 
glasbenem signalu za pričetek pouka.  

 

 

 



                                                                                                                                                  7 

UČENCI V ČASU VZGOJNOIZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA  

19. člen 

Ob prihodu v stavbo se učenci v garderobi preobujejo v šolske copate. Svoja oblačila 
zaklenejo v omarice. 

 
V telovadnico vstopajo le v copatih. 

 
V jedilnici se zadržujejo le v času malice in v aktivnem odmoru, če želijo dodatno 
pijačo ali sadje. Hrane NE odnašajo iz jedilnice. 

 
Učenci  se smejo zadrževati na zunanjih površinah šole le v času aktivnega odmora. 
V tem primeru se preobujejo. 

 
Po šolskih hodnikih je dovoljeno  le umirjeno gibanje. Učenci ne tekajo in se ne 
suvajo ter prerivajo, ker bi na ta način ogrožali sebe in varnost sošolcev. 
Igre z žogo ali s priložnostnimi pripomočki na šolskih hodnikih in v učilnicah niso 
dovoljene. 

VARNOST IN ZDRAVJE 

20. člen 

Zaradi možnosti poškodb in nesreč učencem ni dovoljeno posegati v vgrajene 
instalacije v šoli, niti jih uporabljati brez nadzora učitelja (električna stikala, ventili, 
grelna telesa, hidranti, gasilni aparati: 

Posebno previdnost in odgovornost zahtevajo prehodi skozi različna vrata na šoli, 
kjer z loputanjem in udarjanjem lahko poškodujemo sebe ali druge (steklena vrata, 
nihajna vrata…). 

Samovoljno odpiranje oken ter dviganje in spuš čanje žaluzij u čencem ni 
dovoljeno. 

V šolo je prepovedano prinašati kakršnekoli zdravju škodljive snovi (mamila, cigarete, 
vnetljive snovi, alkoholne pijače, pirotehnične izdelke,…). V šoli je prepovedano 
žvečiti žvečilni gumi. 

V primeru kakršnekoli nezgode, poškodbe ali nenadnega slabega počutja učenca, so 
prisotni učenci dolžni takoj obvestiti najbližnjega učitelja ali delavca na šoli, ki je 
dolžan pomagati prizadetemu učencu. 
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21. člen 

 
Učenci NE SMEJO zapustiti šolskega okoliša v času trajanja VIO programa brez 
dovoljenja učitelja. Na osnovi (pisnega ) sporočila staršev izvajalec programa učencu 
dovoli odhod  k zdravniku, na športni treninge, v glasbeno šolo zaradi nastopa, po 
uradnih opravkih.  
 

22.člen 

Uporaba mobilnih telefonov med poukom ni dovoljena. Mobilni telefoni morajo biti 
med potekom VIO programa izključeni. 

 

DEŽURSTVA 

23. člen 

Da bi zagotovili varnost vseh udeležencev v VIO programu, je  organizirano 
dežurstvo v posameznih šolskih prostorih. Strokovni delavci (učitelji) opravljajo 
naloge dežurstva skladno z razporedom, ki ga objavi ob  začetku šolskega leta 
vodstvo šole v soglasju z izvajalci. 

 

24. člen 

DEŽURSTVO UČITELJEV 

Med  7. in 14. uro sta dežurna dva učitelja (eden na razredni in eden na predmetni 
stopnji). V času aktivnega odmora je poskrbljeno za dodatno dežurstvo na zunanjih 
površinah šole. Dodatno dežurstvo in varovanje v šolskih prostorih in na zunanjih 
površinah za določen čas opravlja tudi oseba zaposlena preko javnih del. 

Naloge dežurnih u čiteljev: 

• skrbijo za varnost učencev, red in disciplino, 
• nadzorujejo gibanje učencev, 
• pregledujejo prostore, kjer se zadržujejo učenci, in opozarjajo na pomanjkljivosti 

in morebitne nevarnosti oziroma kršitve, 
• sodelujejo z dežurnih učencem ter jim dajejo dodatna navodila, če je potrebno, 
• učence opozarjajo na vzdrževanje reda in čistoče v šolskih prostorih in na 

zunanjih površinah. 
• če opazijo škodo, to sporočijo v tajništvo ( izpolni ustrezen obrazec) 
• opozarjajo učence, da zapustijo šolske prostore po končanem VIO programu 
• v jedilnici skrbijo za mirno in kulturno prehranjevanje učencev pri vseh obrokih  
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• imajo pravico, da odstranijo posameznika ali skupino učencev, ki se v jedilnici ne 
obnašajo kulturno in onemogočajo ostalim učencem kulturno prehranjevanje, če 
ne upoštevajo predhodnih opozoril. 

• morebitne kršitve reda, ki jih ne morejo sproti rešiti z učenci, sporočijo razredniku 
z vpisom v zvezek razreda. 

• Ob koncu pouka (ko učenci šolo zapustijo) podpišejo zvezek dežurnemu učencu 

 

25. člen 

DEŽURSTVO UČENCEV 

PRI VHODU v šolo, učenci od 7. do 9. razreda po dogovorjenem vrstnem redu in  
določenih pravilih in napotkih 

 

Naloge dežurnega  u čenca: 

 
• V šolo pride ob 7.uri in konča z dežurstvom ob 14. uri 
• ·Po obnašanju dežurnega učenca dobi obiskovalec prvi vtis o šoli; zato 

dežurni obiskovalce vljudno pozdravi, se predstavi in ponudi pomoč. Zapiše 
ime in priimek vsakega obiskovalca ter namen njegovega obiska. V primeru, 
da tega ne pove, dežurni to takoj javi v tajništvo šole 

• Na  evidenčni list prihodov vpiše tudi učence (ime, priimek, razred), ki 
zamudijo in učence, ki se med poukom zadržujejo v garderobah. 

• Zapiše svoja opažanja in pripombe na dogajanje v času dežurstva, 
• ·Mapo skrbno ureja; dnevne zapise pregleda  in podpiše dežurni učitelj-ica 
• ·Samo v nujnih primerih pokliče učitelja iz zbornice 
• Med dežurstvom popazi tudi na garderobe 
• O težavah in neredu na hodniku in v garderobi obvesti dežurnega učitelja, ki 

ustrezno ukrepa.  
• Svojega mesta ne pusti nikoli praznega (v primeru, da ga učitelj pošlje po 

manjših opravkih, počaka, dokler se dežurni ne vrne) 
• ·Poskrbi, da se učenci po končanem pouku ne zadržujejo v šoli 
• Menjave v času dežurstva so dovoljene le v dogovoru z razrednikom in 

predmetnim učiteljem 
• Nadomeščanja dežurnega učenca v času malice in kosila z učenci dogovori 

razrednik. 
• Pri dežurni mizi se v času dežurstva ne sme zadrževati nihče razen dežurnega 

učenca. 

Razpored dežurstva za posamezni oddelek pripravi razrednik v sodelovanju z 
oddelkom. 

 
Po končanem dežurstvu poročajo vsi dežurni učenci oddelka o svojem delu na 
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razrednih urah, nato pa na osnovi poročila predstavnik  oddelčne skupnost: na 
skupnosti učencev. 

V JEDILNICI, pri pripravljanju in pospravljanju miz v jedilnici; učenci od 6. do 9. 
razreda, po razporedu, ki ga pripravi vodja prehrane. Učenci imajo v dneh dežurstva 
v jedilnici brezplačno prehrano. 

REDITELJI 

26. člen 

Vsaka oddelčna skupnost ali razrednik določi na razrednih urah REDITELJA, ki 
opravljata svoje delo en teden v jedilnici in razredu. 

Reditelj v jedilnici ima naslednje naloge: 

• pred malico odide od učne ure 5 min pred koncem in pripravi mizo z malico za 
svoj razred, 

• po malici odnese pladnje in pobriše mize, 
• opozori razrednika, če sošolci ne pospravljajo za sabo ali kakorkoli ne 

upoštevajo reda.  

27. člen 

 

Reditelj v razredu ima naslednje naloge: 

• skrbi, da je učilnica ali prostor, v katerem učenci delajo urejen in je takšen tudi, 
ko ga zapustijo,  

• ob začetku učne ure seznani izvajalca vzgojno-izobraževalnega programa z 
odsotnostjo učencev, 

• po končani uri počisti tablo in uredi učilnico, 
•  v odmorih pazi in opozarja sošolce na upoštevanje hišnega reda, 
• po končani uri pregleda razred in pospravi morebitne odpadke, 
• javlja razredniku, izvajalcu učne ure nepravilnosti in poškodbe šolske lastnine, 
• opravlja druge naloge, za katere ju pooblasti oddelčna skupnost ali razrednik. 
• Sporoči v tajništvo ali pomočnici ravnateljice, če učitelja 5 minut po pričetku 

pouka še ni v razredu. 

PREHODNE DOLOČBE              27. člen 

Pravilnik za čne veljati v roku 5 dni po objavi na oglasni deski šole.,                   

Celje februar 2007                                                                        Mojca Kolin,                                                                                              
ravnateljica  

 


