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1. OBMOČJE, KI SODI V ŠOLSKI PROSTOR 

 
Šolsko območje je omejeno z zaščitno ograjo po mejah šolskega zemljišča. V šolsko območje 
Osnovne šole dr. Ivana Korošca Borovnica (v nadaljevanju: šola), na katerem veljajo pravila 
hišnega reda in ga šola nadzoruje ter lahko sankcionira neupoštevanje pravil, sodi: 
 

- objekt Osnovne šole dr. Ivana Korošca Borovnica v celoti,  
- objekt Osnovne šole dr. Ivana Korošca Borovnica, Enota vrtec Borovnica v celoti, 
- zunanje površine šole, in sicer: prostor znotraj ograje pred vhodom in veliko parkirišče 

za šolo. 
 

Pravila hišnega reda, ki se nanašajo na vedenje učencev, upoštevanje navodil učiteljev in 
spremljevalcev ipd. veljajo tudi v programih in dejavnostih, ki jih šola organizirano 
izvaja na drugih lokacijah, npr. športni, kulturni, tehniški dnevi, ekskurzije, šola v naravi, 
tabori, življenje v naravi ipd., na prireditvah in predstavah, ki se jih učenci udeležujejo v 
organizaciji Osnovne šole dr. Ivana Korošca Borovnica, ter na prevoznih sredstvih, s katerimi 
šola organizirano izvaja prevoze učencev. 
 
Odgovornost šole na šolskem prostoru velja za čas, ko na njem poteka učno-vzgojni proces. 
 

2. VHODI V ŠOLO 

 
Na glavnem vhodu vstopajo v šolo učenci, starši, zaposleni in obiskovalci – tako pri šolskih kot 
izvenšolskih dejavnostih. 
V času prireditev se uporablja vhod nad telovadnico. 
 
a) Vhod v šolo za učence, starše, spremljevalce, zaposlene ter obiskovalce šole 
Glavni vhod uporabljajo učenci, delavci šole ter napovedani obiskovalci. Vhod je odprt 
od 5.30 (jutranje varstvo za 1. razred) do 17.00. Vhod odklene hišnik in zaklene čistilka. 
Vsi obiskovalci šole, ki v šolo vstopajo v času pouka (od 7.30 do 14.00), se predhodno napovejo 
v tajništvu šole. 



Parkiranje na dovoznih poteh do glavnega vhoda je strogo prepovedano, ker onemogoča varen 
prihod v šolo.  
 
b) Vhod v večnamenski prostor (nad telovadnico) 
Vhod nad telovadnico je stalno zaprt. Skozi ta vhod vstopajo v šolo učenci, starši, zaposleni 
ter obiskovalci šole samo v času prireditev.  
 
c) Vhod pri kuhinji 
Vhod pri kuhinji je namenjen izključno osebju, ki je zaposleno v kuhinji, hišnikoma ter dostavi 
hrane in drugih artiklov. Vhod pri kuhinji je stalno zaklenjen (odklepa in zaklepa ga zaposleni 
v kuhinji). Če želi nekdo od zgoraj omenjenih vstopiti skozi ta vhod, pozvoni. Uporaba vhoda 
je vsem ostalim zaposlenim ali obiskovalcem strogo prepovedana, prav tako tudi prehod skozi 
kuhinjo.  
Parkiranje na dovoznih poteh do vhoda v kuhinjo je strogo prepovedano, ker onemogoča 
dostavo.  
 
d) Vhod pri telovadnici 
Vhod pri telovadnici je namenjen učencem od 4. do 9. razreda ter popoldanskim obiskovalcem 
in uporabnikom telovadnice. Vhod je ves čas zaklenjen. 
Odklene ga čistilka ob 7.45 in je odklenjen do začetka pouka. V popoldanskem času ga po 
potrebi odklene čistilka (obiskovalci uporabijo za to namenjen zvonec). 
 
f) Stranski vhod pri telovadnici  
Vhod pri telovadnici je odprt v času izvajanja pouka. 
 
g) Stranski vhod v staro šolo 
Vhod je namenjen zaposlenim. 
 

3. ODPIRALNI ČAS IN URADNE URE 

 
Odpiralni čas: 
 
a) od ponedeljka do petka: 5.30–21.00, 
b) sobota in nedelja: glede na potrebe uporabnikov. 
 
Uradne ure (velja za upravo šole):  
Vsak delovnik med 7.30 in 10.00 ter med 13.00 in 14.00. 
Poletni meseci (PON–PET): 9.00–12.00. 
 

4. UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE NADZORA IN VARNOSTI 

 
Šola je varovana z alarmnim ter video nadzornim sistemom. Dežurstvo v času pouka opravljajo 
strokovni delavci šole ter učenci. 
Da bi vzgojno-izobraževalno delo potekalo nemoteno in da bi se zagotavljala varnost, učenci 
in zaposleni opravljajo dnevna dežurstva v posameznih šolskih prostorih.  
 
Na šoli organiziramo naslednje oblike dežurstev: 

a) dežurstvo učencev 7., 8. in 9. razreda pri šolskem vhodu, 
b) dežurstvo učiteljev. 

 



V času od 6.30 do 14.50 so za nadziranje dogajanj v skupnih prostorih (na hodnikih, 
sanitarijah, garderobah, večnamenskem prostoru – jedilnici) zadolženi dežurni učitelji. Učitelji 
opravljajo naslednje oblike dežurstva: 

- jutranje dežurstvo v večnamenskem prostoru od 6.35 do 7.45, 
- dežurstvo učiteljev na šolskih hodnikih pred pričetkom pouka od 7.45 do 8.00, 
- dežurstvo učiteljev v učilnicah in jedilnici v času malice od 9.35 do 9.45, 
- dežurstvo učiteljev na hodnikih v času malice od 9.45 do 9.55, 
- dežurstvo učiteljev v garderobah od 12.20 do 12.35 in 13.15 do 13.30, 
- varstvo vozačev od 11.30 do 15.00, 
- varstvo za učence, ki čakajo na nadaljevanje pouka. 
 

Navodila za dežuranje dežurnih učiteljev in dežurnih učencev so priloga hišnega 
reda. 
 

Splošna navodila dežurnim učencem v pritličju šole 

 
Mesto dežurnega učenca je v pritličju šole ob glavnem vhodu.  
Naloge dežurnega učenca so zaupane učencem 7., 8. in 9. razreda. Dežurne učence na 
dežurstvo pripravijo razredniki, ki učence na razrednih urah natančno seznanijo z nalogami 
dežurnega učenca. Razredniki pripravijo vrstni red dežurstev učencev v svojem oddelku. V 
primeru odsotnosti učenca, ki bi moral biti dežuren, za zamenjavo poskrbi razrednik. 
 
Praviloma je dežurstvo obvezno za vse učence 7., 8. in 9. razreda. V izjemnih primerih 
razrednik lahko presodi, da učenca oprosti naloge dežurstva ali da mu naloge dežurnega 
učenca ne zaupa, in sicer: 

- če ima učenec večje učne težave in bi lahko njegova odsotnost od pouka težave še 
poglobila, 

- če je učenec naredil več disciplinskih prekrškov, ima izrečene vzgojne ukrepe ali pogosto 
krši določila hišnega reda, 

- v ostalih primerih, po presoji razrednika ali vodstva šole. 
 

Razrednik mora dva dni pred iztekom dežurstev učencev v svojem oddelku o tem obvestiti 
razrednika v paralelki ali pomočnico ravnatelja, da o začetku dežurstva obvesti učence 
naslednjega oddelka. 
 
V primeru, da mora biti dežurni učenec določeno uro prisoten pri pouku, ker npr. piše test, 
učenec predlaga učenca za nadomeščanje, vendar se mora s tem strinjati učitelj, ki ima tega 
učenca pri pouku. O zamenjavi mora dežurni učenec obvestiti tudi svojega razrednika ali 
pomočnico ravnatelja. 
 
Dežurni učenec o svojem delu vodi dva pripravljena zapisnika: na prvega zabeleži opažanja, 
opravljene naloge ipd., na drugega pa podatke o obiskovalcih šole v času njegovega dežurstva.  
 
V primeru, da dežurni učenec ne pride v šolo ob dogovorjeni uri ali se neprimerno obnaša, ga 
lahko razrednik, pomočnica ravnatelja ali ravnatelj takoj zamenjajo z drugim učencem iz 
oddelka, učenec pa mora oditi k pouku. 
 
 
 
 
 
 



Podrobna navodila dežurnemu učencu 

 
 Učenec dežura od 7.15 do 14.00. 

 Ob 7.15 se dežurni učenec javi v tajništvu, da prevzame mapo dežurstva in 

blok za dodatne prijave na kosilo. 

 Dežurni učenec je praviloma pri dežurni mizi, to velja tudi za čas odmorov.  

 Na liste dežurstva sproti vpisuje svoja opažanja in opravljeno delo. Skrbi za urejenost 

zapisov in mape. Na mapo ne piše. 

 Natančno pregleda navodila in se seznani z nalogami za dežurstvo. 

 Dežurni učenec je vljuden in prijazen do zaposlenih na šoli, obiskovalcev in učencev. 

Vljudno pozdravi zaposlene na šoli in obiskovalce, ko jih prvič sreča. 

 Dežurni učenec je na dan, ko opravlja dežurstvo, obut v copate. 

 Kadar dežurni učenec vstopa v učilnico, v kateri poteka pouk, potrka, se opraviči, ker 

je zmotil pouk, in učitelju pove vzrok, zaradi katerega je moral priti v učilnico. 

 Obiskovalce prijazno pozdravi, sprejme in jih pospremi do iskane osebe. 

Vsakega obiskovalca vpiše v poseben obrazec, kamor zapiše njegova ime in priimek, 

namen obiska šole ter uro prihoda in odhoda iz šole. 

 Dežurni učenec sprejema izredne dnevne prijave za šolska kosila do 8.50. V 

blokcu mora izpolniti obe polovici. Na list prijav v mapi obvezno napiše številko 

blokca, ime in priimek ter razred, nato pa odda podpisan zbirnik dodatnih prijav za ta 

dan ter blokec za kosila v tajništvo najkasneje do 9. ure. 

 Drugi učenci se v času odmorov ne smejo zadrževati pri dežurnem učencu. 

Če se dežurni učenec tega ne bo držal, bo prenehal z dežurstvom in odšel k 

pouku, dežurstvo pa bo nadaljeval drug učenec. Zato mora imeti dežurni 

učenec s seboj vse šolske potrebščine.  

 Po vsakem pričetku šolske ure dežurni učenec redno in dosledno pregleda sanitarije, 

stopnišča, hodnike, zapre vodovodne pipe, ugasne luči, ki gorijo po nepotrebnem, 

pobere odpadke in jih vrže v koš v vseh nadstropjih. Opažanja zabeleži na list 

dežurnega učenca. O večjih nepravilnostih, poškodbah inventarja ipd. obvesti 

pomočnika ravnatelja, hišnika ali dopoldansko čistilko.  

 Če učenci med malico po nesreči polijejo tla, dežurni o tem obvesti čistilko, da polito 

počisti. Če čistilke ne najde, to delo opravi sam.  

 Ob 9.55 pomaga čistilki počistiti stole in mize v jedilnici.  

 Dežurni učenec malica na svojem mestu za dežurstvo.  

 Skrbi za red in disciplino okoli dežurnega mesta.  

 Za nasvete se dežurni obrača na pomočnika ravnatelja, svetovalno službo, ravnatelja 

in tajnico.   

 Ko ne opravlja nalog za dežurstvo, prepisuje manjkajočo snov in se pripravlja na pouk.  

 Če mora biti dežurni učenec določeno učno uro prisoten v učilnici (npr. ker piše test oz. 

dogovorjeno ocenjevanje znanja), se dogovori za zamenjavo dežurstva vsaj en dan 

prej. Z zamenjavo se mora strinjati učitelj, ki poučuje učenca, ki bo nadomeščal 

dežurnega učenca. O zamenjavi učenec obvesti tudi razrednika ali pomočnika 

ravnatelja. Zamenjavo dežurstva učenec zabeleži na list dežurnega učenca (ime in 

priimek učenca, ki je nadomeščal, razred, čas nadomeščanja).  



 Dežurni učenec se je dolžan informirati o manjkajoči snovi in o domači nalogi. Naslednji 

šolski dan je dolžan priti k pouku pripravljen. Dežurstvo ne sme biti izgovor za 

neopravljene obveznosti. 

 Dežurni učenec svoje delo opravlja vestno in natančno, zato ne uporablja mobilnega 

telefona, se ne igra z elektronskimi igrami in ne posluša glasbe z različnih glasbenih 

predvajalnikov, ne žveči ipd.  

 Dežurnemu učencu se po opravljenem dežurstvu za vestno delo zahvalimo z 

brezplačnim kosilom v šolski kuhinji.  

 
 Ob koncu dežurstva se javi v tajništvu šole, kjer odda izpolnjene obrazce 

dežurnega učenca in poroča o svojem delu. 
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