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PRAVILA ŠOLSKEGA REDA

ZAKONSKA OSNOVA
Na podlagi 60 e-člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli 
(Ur.l.RS 102/2007, z dne 9.11.2007) je Svet šole OŠ I Murska Sobota sprejel Pravila 
šolskega reda.

60 e.člen zakona določa:
¨Na podlagi vzgojnega načrta šole v pravilih šolskega reda natančneje opredeli 
dolžnosti in odgovornosti učencev, načine zagotavljanja varnosti, pravila obnašanja 
in ravnanja, določi vzgojne ukrepe za posamezne kršitve pravil, organiziranost 
učencev, opravičevanje odsotnosti ter sodelovanje pri zagotavljanju zdravstvenega 
varstva učencev. Pri pripravi pravil šolskega reda sodelujejo strokovni delavci šole ter 
učenci in starši. 
Vzgojne ukrepe šola izvede, kadar učenec krši svoje dolžnosti , določene z zakonom 
ter drugimi predpisi in akti šole. Z vzgojnimi ukrepi ni mogoče omejiti pravic učencev 
(od 5.do13.člena in od 50. do 57. člena tega zakona).
Pravila šolskega reda sprejme svet šole na predlog ravnatelja, ki si predhodno 
pridobi mnenje učiteljskega zbora in sveta staršev.¨

I. DOLŽNOSTI IN ODGOVORNOSTI UČENCEV TER 
PRAVICE UČENCEV

DOLŽNOSTI IN ODGOVORNOSTI UČENCA SO:

 da spoštuje pravice drugih učencev in delavcev šole,
 da izpolni osnovnošolsko obveznost,
 da redno in točno obiskuje pouk in druge vzgojno-izobraževalne dejavnosti,
 da izpolnjuje svoje učne in druge šolske obveznosti,
 da učencev in delavcev šole ne ovira in ne moti pri delu, 
 da v šoli in izven šole skrbi za lastno zdravje in varnost ter ne ogroža zdravja in 

varnosti ter osebne integritete drugih učencev in delavcev šole,
 da spoštuje pravila hišnega reda,
 da varuje premoženje šole ter lastnino učencev in delavcev šole,
 da se v šoli in izven šole spoštljivo vede do drugih,
 da sodeluje pri urejanju šole in šolske okolice, dogovorjenem v oddelčni ali šolski 

skupnosti učencev,
 da sodeluje pri dogovorjenih oblikah dežurstva učencev.

V primeru neizpolnjevanja oz. kršitve zgoraj navedenih dolžnosti, se zoper učenca 
ukrepa v skladu s pravilnikom.
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PRAVICE UČENCA V OSNOVNI ŠOLI SO:

 da obiskuje pouk in druge vzgojno – izobraževalne dejavnosti,
 da mu je v šoli zagotovljeno varstvo in vzpodbudno okolje,
 da šola organizira življenje in delo s spoštovanjem univerzalnih civilizacijskih 

vrednot in posebnosti različnih kultur,
 da mu šola zagotovi enakopravno obravnavanje ne glede na spol, raso in 

etnično pripadnost, veroizpoved, socialni status družine in druge okoliščine
 da šola zagotovi varovanje njegovih osebnih podatkov v skladu z zakonom in 

splošnimi predpisi,
 da učitelji in drugi delavci šole spoštujejo njegovo osebnost in individualnost 

ter njegovo človeško dostojanstvo in pravico do zasebnosti
 da se pri pouku upošteva njegova radovednost ter razvojne značilnosti, 

predznanje in individualne posebnosti
 da pri pouku dobi kakovostne informacije, ki sledijo sodobnemu razvoju 

znanosti in strok,
 da dobi o svojem delu sprotno, pravično in utemeljeno povratno informacijo,
 da dobi pri svojem delu pomoč in podporo, če jo potrebuje
 da svoji razvojni stopnji primerno sodeluje pri oblikovanju dnevov dejavnosti, 

ekskurzij, interesnih dejavnosti in prireditev šole,
 da se lahko svobodno in brez negativnih posledic izreče o vseh vprašanjih iz 

življenja in dela šole, ki ga zadevajo,
 da se lahko vključi v delo oddelčne skupnosti učencev, skupnosti učencev 

šole in šolskega parlamenta učencev,
 da sodeluje pri ocenjevanju, glede na kriterije s katerimi so seznanjeni na 

začetku šolskega leta pri posameznih predmetih.
 da sodeluje  pri dogovorjenih skupnih akcijah.

PRAVICA DO STATUSA ŠPORTNIKA – KULTURNIKA
Učenec-ka lahko na podlagi Pravilnika o prilagajanju šolskih obveznosti pridobi 
status športnika oz. kulturnika (najmanj za eno leto). S tem pridobi tudi določene 
pravice oz. ugodnosti, ki jih določa šola v soglasju s starši učenca-ke.
V primeru, da učenec po svoji krivdi ne izpolnjuje dogovorjenih obveznosti in to 
povzroči negativen učni uspeh ali ima druge negativne posledice, mu šola lahko 
odvzame status in s tem pridobljene pravice oz. ugodnosti. 

II. NAČINI ZAGOTAVLJANJA VARNOSTI

VARNOST UČENCEV
Osnovna šola mora poskrbeti za varnost učencev. S tem namenom izvaja različne 
načine zagotavljanja varnosti:
 izvaja različne aktivnosti in ukrepe za zagotavljanje varnosti učencev in 

preprečevanje nasilja (koristno delo, denarna kazen, izrekanje opominov),
 oblikuje oddelke in skupine učencev (po vedenju, disciplini, zmožnostih, 

individualnih posebnostih) v skladu z veljavnimi normativi in standardi,
 na ekskurzijah, športnih, naravoslovnih, kulturnih ter tehniških dnevih ter tečajih 

plavanja, kolesarjenja, smučanja ipd. zagotovi ustrezno število spremljevalcev v 
skladu z veljavnimi normativi in standardi in navodili za izvajanje učnih načrtov,



                          PRAVILA ŠOLSKEGA REDA OŠ I Murska Sobota

4

 osvešča starše v zvezi s prometno varnostjo (uporaba varnostnih pasov, 
ustavljanje pred prehodom za pešce, uporaba varnostnih pasov, prometna 
signalizacoja..)

 zagotovi, da so objekti, učila, oprema in naprave v skladu z veljavnimi normativi in 
standardi ter zagotavljajo varno izvajanje dejavnosti,

 zagotovi učencem ustrezno opremo in naprave (učila in pripomočke zagotovi 
šola),

 izvaja nadzor v šolskih prostorih v času pouka in drugih dejavnosti, ki jih 
organizira šola (dežurstva na hodnikih, v jedilnici, pred šolo, na avtobusni postaji)

 hrani garderobo v garderobnih omaricah in vzpostavi dežurstvo učencev in 
strokovnih delavcev, da ne bi prihajalo do poškodovanja le-teh

 varuje in nadzoruje vstopanje v šolo (kamere)
 zagotavlja načine informiranja učencev (preko informatorja, spletne strani, 

publikacije, razrednika, učiteljev, informativnega elektronskega traku)

NALOGE DEŽURNIH UČITELJEV:

 dežuranje v skupnih prostorih v času glavnega odmora
 dežuranje v jedilnici v času kosila in malice
 spremljanje, posredovanje in sporočanje o pedagoških posebnostih v času 

njihovega dežurstva vodstvu šole, svetovalni službi oziroma ostalim učiteljem
 nadzor informatorja po hodnikih med poukom
 dosledno izvajanje dogovorjenih nalog

NALOGE DEŽURNIH UČENCEV:

 seznanitev dežurnega učenca z navodili za dežurstvo, ki so shranjena pri dežurni 
mizi

 skrb za red na spodnjem hodniku, 
 dežurstvo na hodnikih ob pomoči in usmerjanju informatorja,
 vljudno sprejemanje in usmerjanje gostov, ki pridejo v šolo,
 nošenje okrožnic in obvestil po razredih,
 dosledno izvajanje dogovorjenih nalog

NALOGE VRATARJA – INFORMATORJA:

 nadzoruje prihajanje in odhajanje učencev in obiskovalcev;
 nadzoruje vhod in pomaga obiskovalcem najti iskano osebo ali prostor;
 obvesti vodstvo šole oz. učitelje o morebitnih nepravilnostih;
 vedno ugaša luči na hodniku in stopnišču;
 skupaj z dežurnim učencem skrbita za red in čistočo pri dežurnem prostoru ter 

pred vhodom.
 dosledno izvajanje dogovorjenih nalog
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III. PRAVILA OBNAŠANJA IN RAVNANJA

1. PRIHOD UČENCEV V ŠOLO
Učenci pridejo v šolo 15 minut pred pričetkom pouka, dežurni učenec jih spusti do 
omaric ob 7.45 uri (k preduram toliko prej). Le starši učencev prvih razredov 
spremljajo le te do učilnic, ostali učenci prihajajo do učilnic sami. Takoj po zadnji uri 
odidejo učenci domov. Starši učencev prve triade in del druge triade se v začetku 
šolskega leta opredelijo za uro odhoda v pisni obliki, upoštevajoč urnik učnih ur. 
Učenci počakajo v avli šole (razen učencev prvega razreda), držijo naj se 
dogovorjene ure oziroma spremembo zapišejo v pisni obliki.
Vozači se na avtobusni postaji in na avtobusu obnašajo dostojno, upoštevajo 
navodila spremljevalcev (informatorja, romskega mentorja, vzgojiteljic in učiteljic). Na 
poti v šolo in iz nje upoštevajo pravila prometne vernosti.
Učenci od 5. do 9. razreda, ki imajo pouk pozneje, počakajo v avli šole.

2. POUK
Pouk se prične ob 8. uri, nekatere dejavnosti pa že ob 7.10 uri. Potek pouka je 
določen z urnikom, ki je objavljen na oglasni deski in spletni strani šole. Učenci in 
učitelji prihajajo k uram točno. Po zvonjenju se ne zadržujejo na hodnikih. Za 
odsotnost od posamezne ure se učenec dogovori z učiteljem tekoče ure pred 
izvedbo učne ure oziroma z razrednikom. Opravičilo posreduje razredniku. Vsakršno 
zamujanje in predčasno odhajanje od pouka ni dovoljeno. 

3. ODMORI
Krajši 5 minutni odmori so namenjeni  menjavi učilnic in pripravi za naslednjo šolsko 
uro. V daljšem odmoru je organizirana malica. Za učence RS ob 8.45 uri, za učence 
PS ob 9.35 uri. Po koncu 6 ure je še 15 minutni odmor za kosilo in popoldansko 
malico. V lepem vremenu gredo lahko učenci v času daljših odmorov na šolsko 
dvorišče v spremstvu, v primeru slabega vremena pa ostanejo na šolskih hodnikih. V 
tem času ne zapuščajo okolice šole, predvsem pa ne smejo odhajati v trgovino. V 
primeru, da zapusti šolski prostor se zoper učenca ukrepa v skladu s pravilnikom.
Vedenje učencev med odmori
Učenci se med odmori pogovarjajo umirjeno ne kričijo, po šolskih prostorih ne tekajo 
in se ne prerivajo ter spotikajo. Učenci predmetne stopnje ob zvonenju z dovoljenjem 
učitelja zapustijo učilnico in se mirno odpravijo v učilnico kjer imajo pouk. V času 
malice šolske torbe pustijo v učilnici kjer so imeli pouk.



                          PRAVILA ŠOLSKEGA REDA OŠ I Murska Sobota

6

IV. KRŠITVE ŠOLSKIH PRAVIL TER OBLIKE VZGOJNIH 
UKREPOV

1. KRŠITVE ŠOLSKIH PRAVIL 

Kršitve šolskih pravil I. stopnje:
 zamujanje k uram pouka in drugim oblikam vzgojno-izobraževalnega dela,
 neizpolnjevanje svojih učnih in drugih šolskih obveznosti,
 odklanjanje sodelovanja pri urejanju šole in šolske okolice, dogovorjenem v 

oddelčni ali šolski skupnosti učencev,
 malomarno opravljanje nalog pri dogovorjenih oblikah dežurstva,
 nespoštovanje pravil hišnega reda.

Kršitve šolskih pravil II. stopnje:
 neprimerno obnašanje do učencev in delavcev šole (izzivanje, naslavljanje z 

neprimernimi izrazi, grožnje, sodelovanje v pretepu, ipd.),
 poškodovanje in uničevanje izdelkov, opreme in stvari drugih učencev,
 malomarno ravnanje s šolsko lastnino,
 skrivanje tuje lastnine.

Kršitve šolskih pravil III. stopnje:
 kajenje v šolskih prostorih ali zunanjih površinah šole,
 ponarejanje podpisov staršev,
 prodajanje stvari brez dovoljenja ravnatelja,
 uničevanje in vsebinsko spreminjanje obvestil razrednika in drugih organov šole,
 občasni neopravičeni izostanki nad 12 ur oziroma strnjeni neopravičeni izostanki 

nad 18 ur.

Kršitve šolskih pravil IV. stopnje:
 izsiljevanje drugih učencev ali delavcev šole,
 namerno poškodovanje in uničevanje šolske opreme, zgradbe ter stvari in 

opreme drugih učencev, delavcev ali obiskovalcev šole,
 popravljanje in vpisovanje ocen v šolsko dokumentacijo,
 uničevanje uradnih dokumentov ter ponarejanje podatkov in podpisov v uradnih 

dokumentih in listinah, ki jih izdaja šola.

Kršitve šolskih pravil V. stopnje:
 uporaba pirotehničnih sredstev v šoli, na zunanjih površinah šole ali na šolskih 

ekskurzijah,
 kraja lastnine šole, drugih učencev, delavcev ali obiskovalcev šole,
 fizični napad na učenca, učitelja, delavca šole in drugo osebo,
 ogrožanje življenja in zdravja učencev in delavcev šole,
 prodajanje, dajanje ali uživanje alkohola oziroma drugih drog v šolskih prostorih 

ali na zunanjih površinah šole in napeljevanje sošolcev k takemu dejanju,
 spolno nadlegovanje učencev ali delavcev šole.
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2. OBLIKE VZGOJNIH UKREPOV 

Oblike vzgojnih ukrepov za kršitve šolskih pravil I. stopnje:
 razgovor razrednika z učencem,
 razrednik seznani s kršitvijo starše,
 načrtovanje dogovora o izboljšavi.

Oblike vzgojnih ukrepov za kršitve šolskih pravil II. stopnje:
 razgovor razrednika z učencem ob prisotnosti staršev,
 razrednik obvesti šolsko svetovalno službo,
 načrtovanje dogovora o izboljšavi.

Oblike vzgojnih ukrepov za kršitve šolskih pravil III. stopnje:
 razgovor razrednika z učencem ob prisotnosti staršev in šolske svetovalne 

službe,
 načrtovanje dogovora o izboljšavi.

Oblike vzgojnih ukrepov za kršitve šolskih pravil IV. stopnje:
 razgovor razrednika z učencem ob prisotnosti staršev, šolske svetovalne službe

in ravnateljice,
 načrtovanje dogovora o izboljšavi.

Oblike vzgojnih ukrepov za kršitve šolskih pravil V. stopnje:
 razgovor razrednika z učencem ob prisotnosti staršev, šolske svetovalne službe, 

ravnateljice in drugih ustreznih zunanjih institucij (policije, Centra za socialno 
delo…)

 izrek vzgojnega opomina

V primeru, da se kršitev določene stopnje ponovi, se zanjo začnejo uporabljati 
vzgojni ukrepi naslednje stopnje.
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V. ORGANIZIRANOST UČENCEV

V osnovni šoli se učenci organizirajo v oddelčne skupnosti. Oddelčna skupnost je 
temeljna oblika organiziranosti učencev enega oddelka.

Učenci oddelčne skupnosti volijo predsednika in namestnika. Volitve so tajne.

Učenci pri urah oddelčne skupnosti skupaj z razrednikom obravnavajo posamezna 
vprašanja iz življenja in dela svoje skupnosti in šole ter oblikujejo predloge in pobude 
za boljše delo in razreševanje problemov, in sicer:

 obravnavajo učni uspeh v oddelku in organizirajo medsebojno pomoč pri 
učenju,

 organizirajo pomoč sošolcem v različnih težavah,
 obravnavajo kršitve šolskih pravil in predlagajo načine ukrepanja ter 

preventivnega delovanja,
 dajejo pobude in predloge v zvezi s poukom, programom dnevov dejavnosti, 

ekskurzij, šolskih prireditev in interesnih dejavnosti ,
 predlagajo razredniku ugotavljanje ustreznosti posamezne ocene,
 sodelujejo pri ocenjevanju, na osnovi kriterijev za ocenjevanje s katerimi so 

seznanjeni na začetku šolskega leta pri posameznih predmetih.
 oblikujejo predloge za pohvale, priznanja in nagrade učencem v oddelčni 

skupnosti
 organizirajo različne oblike dežurstva v skladu s sprejetim hišnim redom in 

dogovorjenim letnim načrtom dežurstev
 dežurstvo v skladu z EKO projektom – eko straža
 organizirajo različne akcije in prireditve,
 organizirajo še druge naloge za katere se dogovorijo 

ŠOLSKI PARLAMENT
Za uveljavljanje svojih interesov se oddelčne skupnosti povezujejo v šolski 
parlament.
Šolski parlament sestavljajo učenci, ki jih izvolijo posamezne oddelčne skupnosti. 
Število predstavnikov posamezne oddelčne skupnosti se  določi glede na število 
oddelkov v šoli.

Šolski parlament skliče ravnatelj vsaj dvakrat v šolskem letu.

SKUPNOST UČENCEV
Oddelčne skupnosti se lahko povezujejo v skupnost učencev šole. Odločitev o tem, 
ali se bodo oddelčne skupnosti učencev povezale v skupnost učencev šole, 
sprejmejo učenci v šolskem parlamentu učencev, ki ga ravnatelj skliče v začetku 
šolskega leta v mesecu septembru.

Skupnost učencev šole sprejme letni program dela.
Skupnost učencev šole opravlja naslednje naloge:

 zbira pripombe in predloge oddelčnih skupnosti v zvezi s programom pouka, 
dnevi dejavnosti, ekskurzij, interesnih dejavnosti, prireditev in drugih 
dejavnosti, ki jih organizira šola,
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 spremlja uresničevanje pravic in dolžnosti učencev ter opozarja ravnatelja in 
svet šole na morebitne kršitve pravic učencev,

 organizira šolske prireditve, sodeluje pri izdajanju šolskega časopisa in 
informira učence o svoji dejavnosti,

 načrtuje in organizira skupne akcije (zbiralne akcije, solidarnostne akcije, ipd.),
 predlaga izboljšave bivalnega okolja (lepši izgled, čistejše okolje) in sodeluje 

pri uresničitvi idej,
 oblikuje predloge za pohvale, nagrade in priznanja učencem,
 opravlja druge naloge, za katere se dogovorijo učenci.

Skupnost učencev šole ima mentorja, ki ga imenuje ravnatelj izmed strokovnih 
delavcev šole.

Pred imenovanjem si mora pridobiti mnenje skupnosti učencev šole.

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

PODALJŠAN STATUS UČENCA
Učenec, ki je izpolnil osnovno šolsko obveznost in ni uspešno končal osnovne šole, 
jo lahko obiskuje še dve leti in tako obdrži status učenca.

Ravnatelj zagotovi, da so njegovi starši oziroma zakoniti zastopniki (v nadaljevanjem 
besedilu starši) posebej seznanjeni s pravico iz prvega odstavka tega člena.

Učencu, ki ima podaljšan status lahko ravnatelj na predlog oddelčnega učiteljskega 
zbora v skladu s 55. členom zakona o osnovni šoli (Ur.l. RS št. 12/96) prepove 
obiskovati osnovno šolo.

VI. OBISKOVANJE POUKA IN OPRAVIČEVANJE 
ODSOTNOSTI

Učence mora prisostvovati poku in dejavnostim obveznega programa.

Starši morajo najkasneje v petih dneh po izostanku učenca razredniku sporočiti vzrok 
izostanka.

Če učenec izostane več kot 5 dni, starši pa razredniku niso sporočili vzroka 
izostanka, razrednik o izostanku učenca obvesti starše in jih pozove, da sporočijo 
vzrok izostanka.

Odsotnost učenca zaradi bolezni ali drugega opravičljivega razloga morajo starši 
opravičiti osebno ali v pisni obliki.

Pisna ali osebna opravičila je potrebno posredovati razredniku najkasneje v petih 
dneh po prihodu učenca v šolo.



                          PRAVILA ŠOLSKEGA REDA OŠ I Murska Sobota

10

Če razrednik v omenjenem roku ne prejme opravičila, šteje izostanke za 
neopravičene in ukrepa v skladu s tem pravilnikom.

Ne glede na odločbo prejšnjega odstavka razrednik upošteva opravičilo, ki ga učenec 
ali starši iz opravičenih razlogov predložijo po izteku roka.

Kadar učenec izostane  zaradi bolezni več kot 5 šolskih dni, lahko razrednik zahteva 
uradno zdravniško potrdilo o opravičenosti izostanka.

Če razrednik dvomi o verodostojnosti opravičila obvesti o tem starše oziroma 
zdravnika, ki naj bi opravičilo izdal. Če ugotovi, da je opravičilo lažno, izostanka ne 
opraviči. Razrednik najmanj enkrat tedensko pregleda izostanke učencev in ustrezno 
ukrepa.

Učenec lahko izostane, ne da bi starši sporočili vzrok izostanka, če njegov izostanek 
v naprej napovejo. Ta izostanek lahko strnjeno ali v več delih traja največ pet dni v 
letu.

Ravnatelj lahko na podlagi obrazložene prošnje staršev iz opravičljivih razlogov 
dovoli učencu daljši izostanek od pouka.

Odsotnost učenca pri posamezni uri pouka oziroma drugi dejavnosti dovoli učitelj, ki 
vodi to uro oziroma dejavnost, in o tem obvesti razrednika.

Vse izostanke učencev pri pouku in dejavnostih iz obveznega programa vodi 
razrednik v dnevniku dela za posamezni oddelek.

Sprotne izostanke vpisuje učitelj, ki vodi posamezno uro, najavljene odsotnosti pa 
vpisuje v dnevnik dela razrednik.

Pri izostanku zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih in 
srečanjih, na katerih učenci sodelujejo v soglasju s šolo, se navede vrste tekmovanja 
oziroma prireditev. Vse odsotnosti so opravičene.

Učitelj ali drugi delavec, ki pripravlja tekmovanje ali srečanje učenčevo udeležbi in 
odsotnosti učencev obvesti razrednika en dan prej preden učenci odidejo na srečanje 
ali tekmovanje.

Posamezni učenec je lahko iz zdravstvenih razlogov oproščen sodelovanja pri 
določenih urah pouka in drugih dejavnostih osnovne šole.

Starši učenca predložijo razredniku mnenje in navodilo  zdravstvene službe. 
Razrednik o tem o tem takoj obvesti učitelje oziroma druge sodelavce, ki izvajajo 
pouk in druge dejavnosti šole. V dnevnik šolskega dela razrednik vpiše  čas trajanja 
oprostitve.

Učenec, ki je oproščen sodelovanja pri posamezni uri pouka, mora tej uri 
prisostvovati in opraviti naloge, ki ne ogrožajo njegovega zdravstvenega stanja in jih 
sme opravljati v skladu z navodili zdravstvene službe.
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VII. SODELOVANJE PRI ZAGOTAVLJANJU 
ZDRAVSTVENEGA VARSTVA UČENCEV 

ZDRAVSTVENO VARSTVO
Učenci imajo pravico do zdravstvenega varstva v skladu s posebnimi predpisi.

Osnovna šola sodeluje z vsemi zdravstvenimi zavodi, ki izvajajo zdravstveno varstvo 
učencev, zlasti  pri izvedbi izrednih zdravniških pregledov  za otroke vpisane v prvi 
razred, rednih sistematičnih zdravstvenih in zobozdravstvenih pregledov v času 
šolanja in cepljenj.

Če učenec odkloni sodelovanje pri predpisanem zdravstvenem pregledu ali cepljenju 
razrednik o tem obvesti starše učenca.

Za vse posebne zdravstvene preglede, ki jih namerava zdravstvena služba 
organizirati v šoli in niso v predpisanem programu, razrednik posebej obvesti starše 
in pridobi njihova pisna soglasja.

Šola mora delovati preventivno in osveščati učence o škodljivosti in posledicah 
kajenja, pitja alkoholnih pijač, uživanje drog , spolnega nadlegovanja in nasilja. Šola 
osvešča učence o njihovih pravicah ter o načinih iskanja ustreznih pomoči v primerih 
spolnega nadlegovanja in zloraba ter nasilja v družini. V te namene organizira 
različne dejavnosti pri pouku in drugih dejavnostih šole.

VIII. SKRB ZA RED IN ČISTOČO ŠOLE

PREHRANJEVANJE V JEDILNICI 
K malici prihajajo učenci v spremstvu učiteljev in skupaj z njimi po malicajo. Vsi 
učenci pustijo torbe v razredih razen tistih, ki prihajajo od športne vzgoje pa jih 
odložijo na policah, ki so namenjene odlaganju stvari. Pomalicajo pri mizah, ki so jim 
dodeljene. Dežurni učenci poskrbijo, da so mize pospravljene. Hrana se ne sme 
odnašati iz jedilnice in prinašati v razrede.
Popoldansko malico opravijo učenci PS v času od 13.15 do 13.30 ure v jedilnici. 
Učenci, ki niso vključeni v podaljšano bivanje, prihajajo h kosilu individualno. 
Vsakokrat morajo imeti s seboj tudi izkaznico. Kosilo prejmejo le, če jo pokažejo 
kuharici. Torbe odložijo na za to namenjene police. Na kosilo čakajo mirno in se ne 
prerivajo. 
V času kosil in popoldanske malice imajo dovoljen vstop v jedilnico le tisti učenci, ki 
so naročeni na kosilo. 
Red in disciplino nadzoruje dežurni učitelj, učenci pa so dolžni upoštevati pravila 
lepega vedenja in kulturnega prehranjevanja. 

PITJE VODE 
Že več let smo eko šola. V skladu s tem dajemo poudarek tudi zdravemu načinu 
prehranjevanja. K temu sodi tudi ponudba zdrave pitne vode. Na šoli smo v ta namen 
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postavili vodomate. V jedilnici ga lahko učenci koristijo v času malice, tisti, ki imajo 
kosilo pa tudi takrat. V času odmorov je na voljo vodomat v avli. 

VZDRŽEVANJE ČISTOČE 
Za red in čistočo smo odgovorni vsi učenci in učitelji, vsak dan, skozi vse šolsko leto. 
Pravi eko frajerji vedo, kam sodijo smeti. Vsi odpadki se odlagajo v sanitarne koše, 
papir v posebne koše za odpadni papir. Kabineti in učilnice morajo biti zmeraj čisti, 
zato morajo poskrbeti učitelji, učenci in vsi, ki koristijo šolske prostore. Učenci 
posameznega oddelka bodo v okviru Zelenih straž kontrolirali stopnjo ozaveščenosti 
učencev glede vzdrževanja čistoče. Če bo potrebno, bodo posamezniki tudi 
opozorjeni. Ko učenci zapuščajo šolsko dvorišče, dežurni učenci ali reditelji in učitelji 
spremljevalci poskrbijo, da igrišče ostane čisto. Oddelčne skupnosti bodo skrbele za 
lep videz šole in njene okolice. Pazimo tudi na red in čistočo v šolskih sanitarijah. 
Ob prihodu v šolo se učenci obvezno preobujejo v šolske copate.

POHVALE IN NAGRADE
Učenci lahko za uspešno in prizadevno delo v šoli prejmejo pohvale, priznanja, 
nagrade.
Nagrade, pohvale, priznanja lahko predlagajo: oddelčne skupnosti, razrednik, 
strokovni delavci šole, mentorji dejavnosti, ravnatelj, starši, športni klubi ali druge 
organizacije.

Pohvale so lahko ustne ali pisne.
Ustne pohvale izreče predlagatelj in se izrečejo kadar se učenec izkaže s 
prizadevnostjo pri enkratni ali kratkotrajni aktivnosti.
Pisne pohvale se podeljujejo za aktivnosti, ki trajajo celo šolsko leto.
Pisne ali ustne pohvale se podeljujejo, izrečejo med šolskim letom na prireditvah, na 
šolski spletni strani, po šolskem radiu, proslavah ob posebnih priložnostih.

Praktične nagrade so načeloma knjižne lahko pa so tudi v drugi materialni obliki. O 
vrednosti in obliki določa ravnateljica v sodelovanju z razredniki. Podeljuje jih 
ravnateljica na slavnosten način, načeloma ob zaključku šolskega leta.
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IX. UVELJAVITEV PRAVILNIKA

Pravila šolskega reda začnejo veljati z novim šolskim letom 2009/10 in veljajo z 
dnem sprejetja.

Dokument je bil sprejet na seji Sveta zavoda OŠ I Murska Sobota , dne__________.

Vodja projektnega tima Ravnateljica zavoda:
za pripravo VN: Tanja Cesnik, prof.ped.in soc.
Jelka Martinuzzi
_________________________ _______________________

Predsednica Sveta zavoda
OŠ I Murska Sobota:
Marija Šnurer
_______________________

Predsednik Sveta staršev
OŠ I Murska Sobota:
Vladimir Pejčič
________________________


