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PRAVILNIK O HIŠNEM REDU ŠOLE 
 
 
1. POSLOVNI ČAS 
 
Šola je odprta od 6.00 do 16.30 ure. Gre za čas jutranjega varstva, pouka, podaljšanega 
bivanja, varstva vozačev, interesnih dejavnosti in drugih vzgojnih aktivnosti. V tem času je na 
šoli prisoten vsaj en strokovni delavec. V preostalem času, do 21.00 ure se v prostorih šole 
zadržuje le tehnično osebje. Administrativne službe (tajništvo in računovodstvo) delujeta na 
šoli od 7.00 do 15.00.  
 
2. ŠOLSKO OBMOČJE 
 
Šolsko območje zajema prostore šole in šolskih objektov, dvorišča in igrišča pred in za 
šolskimi objekti. 
 
3. PRIHAJANJE V ŠOLO IN ODHAJANJE IZ NJE 
 
Učenci prihajajo v šolo 10 minut pred začetkom pouka.  
V garderobah na stavbi 1 in 2 ter podružnični šoli se učenci obvezno preobujejo v šolske 
copate. Čevlje in vrhnja oblačila odložijo na garderobno klop svojega razreda. 
Učenci, ki prihajajo v šolo s kolesom, ga pustijo pred stavbo 2. 
Po končanem pouku gredo učenci vozači v učilnico, kjer poteka varstvo vozačev. Ostali 
učenci, ki so opravili vse šolske obveznosti, praviloma zapustijo šolske prostore in ne motijo 
pouka in ostalega dela na šoli. Učenci se v šolo ne vozijo z vozili na motorni pogon. 
 
4. POUK 
 
Učenci k uram pouka in drugim dejavnostim prihajajo točno.  
Med poukom je na šolskih hodnikih tišina. 
Vsak izostanek od pouka morajo starši pravočasno opravičiti tako, kot to določa Pravilnik o 
pravicah in dolžnostih učencev. 
V primeru zamude se učenci učitelju opravičijo in po končanem pouku v razgovoru z 
učiteljem, navedejo vzrok zamujanja. 
Če učitelja ni v razred 5 minut po začetku pouka, reditelji o tem obvestijo ravnatelja ali 
pomočnico. 
Med poukom učenci upoštevajo navodila učitelja. 
Učenci med urami ne zapuščajo učilnic brez dovoljenja učitelja. 
V času pouka učenci ne zapuščajo šole oz. šolske okolice, razen če imajo pisno soglasje 
staršev. 
Mobilni telefoni in glasbeni ter video predvajalniki morajo biti med poukom izključeni in jih 
ne smejo uporabljati v šolskih prostorih. 
Ob koncu ure učenci pustijo svoj prostor v učilnici čist in urejen. 
 
5. ODMORI 
 
Učenci hodijo po hodnikih mirno in se umirjeno pogovarjajo, ko odhajajo pred učilnice, kjer 
imajo pouk naslednjo uro. Pred učilnico mirno počakajo na učitelja. 
Med odmori učenci ne zapuščajo šolskih prostorov.  
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V glavnem odmoru - po tretji uri - učenci lahko odidejo pred svojo šolsko stavbo, če se tako 
dogovorijo z dežurnimi učitelji. Učenci stavbe 1 so lahko pred stavbo 1, učenci stavbe 2 so 
lahko pred stavbo 2, učenci stavbe 3 pa se lahko zadržujejo le pred stavbo 3. Učenci vozači 
gredo lahko med glavnim odmorom v knjižnico, vendar samo štirikrat v tednu. 
V primeru poškodb in uničevanja lastnine med odmori ukrepajo dežurni učitelji. 
 
6. MALICA 
 
Po zaključku druge ure reditelji odidejo v kuhinjo po malico (II. triletje ter 4. in 5.r), 6.r in III. 
triletje pa po tretji šolski uri. 
Malica traja 25 minut. Učenci ne zapuščajo učilnic v času malice.  
Pri malici učencev je prisoten učitelj, ki je imel uro pouka v razredu. Po končani malici vsak 
učenec očisti in uredi svoj prostor, reditelji pa pospravijo in odnesejo ostanke v kuhinjo. 
Za splošno urejenost učilnic so odgovorni reditelji skupaj z učiteljem.  
 
7. NALOGE REDITELJEV 
 
Vsak teden razrednik določi dva reditelje. Njihova naloga je: 
- da pred pričetkom ure javijo učitelju odsotnost učencev, 
- da po vsaki uri počistijo tablo in uredijo učilnico, 
- da prinašajo malico in odnašajo ostanke in pribor,  
- da opozori učitelja na morebitne poškodbe inventarja, 
- da najdene predmete pusti v učilnici in o tem obvesti učitelja, 
- če učitelja ni pet minut po začetku ure, reditelji o tem obvestijo ravnatelja ali pomočnico.  
 
8. KOSILO 
 
Učenci, ki so naročeni na kosilo, gredo na kosilo po končanem pouku, oziroma po šesti šolski 
uri. 
Pri kosilu učenci mirno čakajo v vrsti in se ne prerivajo ali prehitevajo vrste.  
Med kosilom se primerno obnašajo in upoštevajo bonton. 
 
9. PROSTE URE 
 
Za varstvo učencev v času prostih ur so zadolženi za to določeni učitelji. Učenci, ki imajo 
prosto uro, se ravnajo po njegovih navodilih. V času prostih ur učenci ne zapuščajo šole. 
 
10. NALOGE DEŽURNIH UČENCEV 
 
Dežurstvo opravljajo učenci 8. in 9. razredov po vnaprej določenem razporedu.  
Na stavbi 2 dežura en učenec iz petega ali četrtega razreda, na stavbi 3 pa po en učenec 
osmega in devetega razreda. 
Mesto dežurnega učenca je v šolski avli ali na hodniku v bližini zbornice. 
Dežurstvo usklajuje pomočnica ravnatelja. 
Vedenjsko ali kako drugače problematični učenci ne morejo biti dežurni učenci. 
Za delo dežurnega učenca so v zvezku dežurnega učenca zapisane naloge, ki jih opravlja med 
dežurstvom: 
Dežurstvo traja od 7.50 do 13.30. 
Ob začetku dežurstva se dežurni učenec javi dežurnemu učitelju. Pri njem dobi zvezek 
dežurnega učenca. 
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Dežurni učenec pomaga dežurnemu učitelju in ostalim učiteljem, če ga potrebujejo. 
Ob 10.00 odnese malico v zbornico 3. 
Skrbi za red na šolskih hodnikih, v garderobah in pred šolo. 
Pazi na materialne dobrine šole (ugaša luč, zapira pipe, vrata,…) 
Dežurnemu učitelju ali hišniku javi morebitne poškodbe. 
Opozarja učence, ki se med poukom zadržujejo po hodnikih, da morajo k pouku in jih zapiše 
v dnevnik. 
Vljudno sprejema obiskovalce in jih usmerja. 
Nosi okrožnice in obvestila po razredih. 
Vodi dnevnik dežurstva in ga ob koncu dežuranja preda dežurnemu učitelju, ki ga pregleda. 
Skrbi, da ima ob koncu šolskega dne prepisano celotno učno snov. 
Za čas napovedanih preverjanj in preizkusov znanja se z razrednikom predhodno dogovori o 
zamenjavi dežurstva. 
Če je ugotovljeno, da učenec ni odgovorno opravil nalog dežurnega učenca, v tekočem 
šolskem letu ne dežura več. 
 
11. NALOGE DEŽURNIH UČITELJEV 
 
Učitelji pričnejo z dežurstvom ob 7.30 in ga opravljajo tudi med odmori. 
Naloge dežurnih učiteljev so: 
 - skrb za red in disciplino na hodnikih, v straniščih in učilnicah, 
 - pomoč dežurnemu učencu in rediteljem v oddelkih. 
 
12. VARSTVO VOZAČEV 
 
Učenci vozači se morajo vsak dan po pouku obvezno javiti dežurnemu učitelju in dosledno 
upoštevati njegova navodila. 
Med varstvom vozačev učenci ne zapuščajo šole oz. šolskega dvorišča. 
Varstvo vozačev je za vse vozače obvezno, razen če imajo pisno opravičilo staršev.  
Učenci vozači se na začetku šolskega leta seznanijo s pravili čakanja na avtobus in obnašanja 
na avtobusu. Skupaj  s starši podpišejo izjavo, da so s pravili seznanjeni ter da jih bodo 
upoštevali. 
 
13. PRAVILA OBNAŠANJA NA EKSKURZIJAH, TABORIH IN  V ŠOLI V NARAVI 
 
Ves čas trajanja ekskurzije ali izleta mora posameznik spoštovati navodila in nasvete odraslih 
spremljevalcev. 
Brez dovoljenja svojega spremljevalca ne sme zapustiti skupine ali se oddaljiti od nje. 
S seboj ne sme jemati niti na poti kupovati alkoholnih pijač in cigaret, z namenom, da bi jih 
užival oziroma kadil. 
Do sošolcev se mora dostojno obnašati, ne sme izzivati prepirov, se pretepati in uporabljati 
neprimernih izrazov ali kletvic, saj s takim obnašanjem ne sramoti samo sebe, ampak tudi 
spremljevalce in šolo. 
Učenec, ki ima pogostejše zdravstvene težave, se posvetuje s svojim zdravnikom, ki mu 
dovoli ali odsvetuje udeležbo na ekskurziji ali izletu. O njegovi odločitvi starši obvezno 
obvestijo razrednika. 
 
Med strožja ukrepa v primeru kršitve pravil sodita povrnitev namerno storjene škode in 
prepoved udeležbe na naslednji ekskurziji. 
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Učenci, ki se prijavijo na tabor ali šolo v naravi skupaj s starši izpolnijo in podpišejo izjavo o 
upoštevanju pravil. Starši se s svojim podpisom zavežejo, da bodo prišli po otroka, ki krši 
pravila (če so bila izčrpana vsa druga sredstva). 
 
 
14. SKRB ZA VARNOST IN ZDRAVJE 
 
V šoli in okrog nje se obnašamo kulturno. 
Kadar šola ne more prevzeti odgovornosti za varnost posameznih učencev pri dejavnostih 
izven šolskih prostorov (dnevi dejavnosti, šole v naravi, tabori…) za takega učenca organizira 
pouk. 
V šoli ne skačemo, se ne prerivamo, ne kričimo, ne žalimo. 
Če učenci potrebujejo pomoč ali opazijo nekoga, ki pomoč potrebuje, naj takoj poiščejo 
kateregakoli delavca na šoli. 
Za nasvet ali pogovor se učenci lahko oglasijo pri razrednikih in v šolski svetovalni službi. 
Učenci se v času pouka ne smejo zadrževati na igrišču, brez prisotnosti učitelja. 
V šolo in okolico šole je  prepovedano prinašati cigarete, alkohol in druge opojne snovi  ter 
uživanje le teh. 
Prepovedano je prinašanje, prodajanje in uporaba pirotehničnih sredstev in vseh nevarnih 
predmetov, snovi in laserskih svetil. 
Prepovedano je vsako fizično, psihično, spolno ali besedno nasilje nad/med učenci, učitelji in 
drugimi delavci šole. 
Prepovedano je groziti ali izsiljevati svoje vrstnike ali delavce šole. 
 
Skrbimo za  čistočo in urejenost  razredov, šole in okolice. 
 
 
15. NAMERNO POVZROČANJE ŠKODE, KRAJA 
 
Za svoje stvari skrbijo in odgovarjajo učenci sami. 
Denarja, dragocenosti in predmetov, ki ne sodijo k pouku (raznih avdio nosilcev zvoka, 
mobitelov, kart, igrač ipd.) naj učenci ne nosijo v šolo. 
Če učenci opazijo poškodbe na šolski opremi ali drugih pripomočkih, o tem obvestijo učitelje. 
Namerno povzročanje škode na šolskem inventarju in tuji lastnini se obravnava v skladu s 
Pravilnikom o pravicah in dolžnostih učencev v šoli. 
Nastalo škodo uničenega šolskega inventarja in tuje lastnine plača učenec, ki je škodo 
povzročil. 
 
16. INFORMIRANJE UČENCEV IN STARŠEV 
 
Učenci in starši so o dogajanju na šoli med poukom in o drugih dejavnostih, ki potekajo v 
organizaciji šole na začetku šolskega leta obveščeni s Publikacijo šole, o sprotnih pomembnih 
dogodkih in informacijah pa na roditeljskih sestankih, pogovornih urah,  s pisnimi in ustnimi 
obvestili ter okrožnicami. 
 
 
17. URADNE URE 
 
Pedagoški delavci imajo enkrat mesečno skupne pogovorne ure v popoldanskem času. Po 
predhodnem telefonskem dogovoru se lahko z učiteljem dogovorijo za dodatno popoldansko 
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govorilno uro. Enkrat tedensko pa imajo govorilno uro tudi v dopoldanskem času po urniku, 
ki je razobešen na oglasni deski in objavljen na šolski spletni strani. 
Zaradi narave dela in šolskega urnika se je za ostale kontakte s posameznim delavcem 
potrebno predhodno najaviti. 
Uradne ure zavoda so vsak dan od 8. do 14. ure. 
 
 
Ta vzgojni načrt začne veljati od 1.9.2009. S tem dnem preneha delovati Pravilnik o pravicah 
in dolžnostih učencev v osnovni šoli. 
 
Ta vzgojni načrt je bil sprejet na Svetu zavoda OŠ Danila Lokarja Ajdovščina po predhodni 
obravnavi v učiteljskem zboru, v skupnosti učencev in na Svetu staršev OŠ Danila Lokarja 
Ajdovščina, dne 16.6. 2009. 
 
      
       
         Peter Čermelj, 
            Predsednik Sveta OŠ Danila Lokarja 
 
 


