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PRAVILA ŠOLSKEGA REDA 

 

Vizija naše šole: 

Z dobrim medsebojnim sodelovanjem do kakovostnega vzgojno-izobraževalnega 

procesa. 

 

Na podlagi 60. e člena Zakona o osnovni šoli ((UL RS št. 81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 

40/12-ZUJF, 63/13, 46/16-ZOFVI-L) in Vzgojnega načrta OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol 

je tim za posodobitev Vzgojnega načrta oblikoval spremembe v Pravilih šolskega reda 

Osnovne šole J. Hudalesa Jurovski Dol. 

VSEBINA IN PRISTOJNOSTI ŠOLSKEGA REDA 

Pravila šolskega reda OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol določajo:  

a) organiziranost učencev,  

b) pravice in odgovornosti učencev,  

c) načine zagotavljanja varnosti,  

č) pravila obnašanja in ravnanja, 

d) vzgojne ukrepe, 

e) sodelovanje pri zagotavljanju 

zdravstvenega varstva učencev,  

f) opravičevanje odsotnosti,  

g) drugo. 

I. ORGANIZIRANOST UČENCEV 

Oddelčna skupnost je temeljna oblika organiziranosti učencev. 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, 

sodelovanje in razreševanje problemov. 

Skupnost učencev šole sestavljajo učenci iz oddelčnih skupnosti. Skupnost učencev 

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

lahko predlagajo predstavniki oddelčnih skupnosti. Pred imenovanjem mentorja si 

mora ravnatelj pridobiti mnenje skupnosti učencev šole. 

Šolski parlament je izvršilni organ skupnosti učencev šole. Sestavljajo ga učenci, ki 

jih izvoli skupnost učencev šole. Število predstavnikov se določi glede na število 

oddelkov v šoli. Šolski parlament skliče ravnatelj ali mentor skupnosti učencev šole. 
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II. PRAVICE IN ODGOVORNOSTI UČENCA 

Pravice učenca 

1. Obiskuje pouk in druge vzgojno-izobraževalne dejavnosti.  

2. V šoli mu je zagotovljeno varno in spodbudno okolje.  

3. Šola organizira življenje in delo s spoštovanjem univerzalnih civilizacijskih 

vrednot ter posebnosti različnih kultur.  

4. Šola mu zagotavlja enakopravno obravnavanje ne glede na spol, raso in etnično 

pripadnost, veroizpoved, socialni položaj družine in druge okoliščine.  

5. Šola zagotavlja varovanje njegovih osebnih podatkov v skladu z zakonom in 

splošnimi predpisi.  

6. Učitelji in drugi delavci šole spoštujejo njegovo osebnost in individualnost ter 

njegovo človeško dostojanstvo in pravico do zasebnosti.  

7. Pri pouku se upošteva njegova radovednost, razvija značilnosti, predznanje in 

individualne posebnosti.  

8. Pri pouku dobi kakovostne informacije, ki sledijo sodobnemu razvoju znanosti 

in stroke. Pri svojem delu dobi sprotno, pravično in utemeljeno povratno 

informacijo.  

9. Pri svojem delu dobi pomoč in podporo, če ju potrebuje.  

10. Po svojih zmožnostih sodeluje pri oblikovanju dni dejavnosti, ekskurzij in 

interesnih dejavnosti.  

11. Svobodno, brez negativnih posledic se izreka o vseh vprašanjih iz življenja in 

dela šole, ki se ga dotikajo.  

12. Vključuje se v delo oddelčne skupnosti učencev šole.  

13. Sodeluje pri ocenjevanju.  

14. Sodeluje pri dogovorjenih skupnih akcijah. 

Odgovornosti učenca 

1. Uči se sprejemati odgovornosti.  

2. Postopoma se osamosvaja.  

3. Spoštuje pravice in človeško dostojanstvo drugih učencev in delavcev šole.  

4. Razvija svoje sposobnosti sodelovanja in strpnosti.  

5. Razvija pozitivne lastnosti in oblikuje dobro samopodobo.  

6. Izpolnjuje osnovnošolske obveznosti.  

7. Redno in točno obiskuje pouk ter vzgojno-izobraževalne dejavnosti.  

8. Izpolnjuje svoje učne in druge šolske obveznosti.  

9. V šoli in zunaj nje skrbi za lastno zdravje in varnost.  

10. Ne ogroža zdravja in varnosti ter osebne integritete drugih učencev in delavcev 

šole.  

11. Spoštuje pravila hišnega reda.  

12. Varuje premoženje šole in lastnino učencev ter delavcev šole.  
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13. V šoli in zunaj nje se spoštljivo vede do drugih.  

14. Sodeluje pri urejanju šole in šolske okolice.  

III. NAČINI ZAGOTAVLJANJA VARNOSTI 

1. Spoštujemo osebno varnost, drugačnost in osebno svobodo.  

2. Razvijamo kulturo nenasilja z upoštevanjem temeljnih vrednot, opredeljenih v 

Vzgojnem načrtu.  

3. Spoštujemo pravico do varnosti osebne in šolske lastnine.  

Varna pot v šolo in prihod v šolo ter odhajanje iz nje 

1. Šola ima izdelan načrt varnih poti v šolo.  

2. Učence, ki so mlajši od 7 let, mora spremljati odrasla oseba ali učenec, starejši 

od 10 let, ki ima pisno dovoljenje svojih staršev in staršev mlajšega učenca. 

3. Uporaba prevoznih sredstev: učenci se smejo sami voziti s kolesom v šolo po 

opravljenem kolesarskem izpitu pod pogojem, da starši prevzamejo 

odgovornost. Kolo mora biti opremljeno v skladu s prometnimi predpisi. Učenci 

morajo pri vožnji s kolesom uporabljati čelade. Vožnja v šolo in iz nje z motornim 

kolesom ali s kolesom z motorjem ni dovoljena. V šolo je dovoljeno prihajati s 

kolesom, peš, z organiziranim prevozom organiziranim s strani šole in s starši.  

4. Na poti v šolo in iz nje učenci upoštevajo pravila prometne varnosti in Načrt 

varnih šolskih poti.  

5. Učenci vstopajo v šolo zjutraj ob 7.15, razen tistih, ki so v jutranjem varstvu v 

prvem razredu.  

6. Učenci, vpisani v jutranje varstvo, prihajajo v šolo v času izvajanja JV.  

7. Nekatere vzgojno-izobraževalne dejavnosti se izvajajo v preduri (od 7.30 do 

8.15). Učenci, ki nimajo predure, počakajo v jedilnici. Na hodnikih pred 

učilnicami se ne smejo zadrževati.  

8. Učenci se preobujejo v šolske copate (gumirani, nedrseči podplat, zaprti spredaj 

in zadaj) v garderobnih prostorih oziroma pri svojih garderobnih omaricah. 

9. Učenci kolesa parkirajo za šolo. Šola za kolesa ne prevzema odgovornosti.  

Pravila za vozače 

1. Otrok naj gre v šolo pravočasno.  

2. Izberite najkrajšo in najvarnejšo pot v šolo. 

3. Upoštevajte prometno ureditev in signalizacijo.  

4. Učenec po pouku odhaja domov s prvim avtobusom, ki pelje v njegov kraj.  

5. Učenci, ki imajo izven šolske dejavnosti, ostanejo v šoli v določenem prostoru 

za varstvo učencev.  
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6. Pri vstopu, med vožnjo in izstopu z avtobusa se primerno obnašamo.  

7. Vozači čakajo na avtobus na šolskem avtobusnem postajališču. 

8. Starejši učenci dajo prednost mlajšim pri vstopu in izstopu z avtobusa.  

9. Pri vstopanju in izstopanju je potrebno pozdraviti šoferja.  

10. Vozači so dolžni povrniti škodo na avtobusu, če so ga namerno poškodovali. 

11. Metanje kep in drugih predmetov v mimo vozeča vozila ter ostale udeležence 

prometa je strogo prepovedano.  

12. Na avtobusu sedite na svojih sedežih.  

IV. PRAVILA OBNAŠANJA IN RAVNANJA  

Poznati moramo pravila lepega vedenja in delovati v skladu z njimi: 

• vsi se prijazno pozdravljamo v šoli in izven nje; 

• imamo spoštljiv in strpen odnos do individualnosti; 

• drug do drugega smo strpni, se ne žalimo, ne zasmehujemo in nismo fizično 

nasilni;  

• sporov ne rešujemo z uporabo načinov, ki imajo znake nasilja (fizičnega ali 

psihičnega); 

• vse oblike nasilja je posameznik dolžan sporočiti pedagoškemu delavcu 

(razredniku, učitelju, svetovalni službi, ravnatelju itd.); 

• učenci so dolžni dosledno izpolnjevati navodila učiteljev in ostalih delavcev šole; 

• učenci učitelje in druge zaposlene na šoli vikajo; 

• uporabljamo besede: prosim, hvala, oprostite; 

• preden vstopimo, potrkamo; 

• razvijamo spoštljive medsebojne odnose, gojimo kulturo govora; 

• v šoli smo primerno oblečeni in urejeni (neizzivalno, pokriti vsi intimni deli v 

celoti, ne pretirano naličeni); 

• v nujnih primerih ima učenec možnost poklicati starše ali skrbnike iz šolske 

pisarne ali zbornice; 

• za potrebe pouka in v posebnih primerih učitelj dovoli učencu uporabo 

mobilnega telefona; 

• uporaba mobilnih telefonov ni dovoljena na generalkah, proslavah, revijah. 

Učenci pred prireditvijo telefone oddajo učitelju spremljevalcu in jih prejmejo 

vrnjene po prireditvi.  

• učenci se na dejavnostih ob pouku vedejo v skladu s šolskimi pravili, upoštevajo 

bonton in kodeks oblačenja v kulturnih ustanovah (kulturni dom, gledališče, 

muzeji …)   

• učenci upoštevajo navodila organizatorjev dejavnosti in učiteljev, ki jih 

spremljajo.  
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• imamo odgovoren odnos do šolske lastnine in lastnine drugih posameznikov 

(torbe, garderobne omarice, poličke, panoji …)   

• v času odmorov in prostih ur učenci ne zapuščajo šole (trgovina, pošta, gostilna, 

frizer …) 

• v kolikor ima učenec na lastno odgovornost s seboj v šolo mobilni telefon ali 

drugo elektronsko napravo (pametna ura …) mora le-ta biti izključena v 

garderobni omarici. 

• Če učenec brez naročila učitelja uporablja telefon ali drugo elektronsko 

napravo, ga prvič opozorimo, drugič mu telefon ali drugo elektronsko napravo 

odvzamemo in ga odnesemo v tajništvo. O odvzemu obvestimo starše. Odvzem 

telefona zabeležimo v mapo vzgojnih ukrepov (uradni zaznamek).  

Uporaba garderobe 

Učenci se ob vsakem prihodu v šolo in ob vsakem izhodu iz šolske stavbe preobujejo 

pri svojih garderobnih omaricah. Učenci hranijo obutev in vrhnjo garderobo (tudi kape 

in šale) v garderobah oz. garderobnih omaricah. Učenci morajo pred vsakimi 

počitnicami in ob koncu pouka v posameznem šolskem letu popolnoma izprazniti 

omarico ter jo pustiti odprto. V primeru izgube ključa, se učenec oglasi v tajništvu šole, 

kjer si izposodijo duplikat. Starši sami poskrbijo za izdelavo drugega ključa. Predmetov 

in snovi, ki ne sodijo v šolo ali so prepovedani, učenci ne smejo odlagati v garderobah 

oz. garderobnih omaricah. Za vredne predmete (verižice, ure, prstane, denarnice in 

različne naprave) in denar, ki jih učenci odlagajo v garderobe oz. garderobne omarice, 

šola ne odgovarja. Garderobe in garderobne omarice ne smejo biti popisane, 

polepljene, pobarvane, namerno odrgnjene ali kako drugače poškodovane. Vsaka 

poškodba omarice ali kraje se javi dežurnemu strokovnemu delavcu, ki obvesti 

razrednika in hišnika (ustno ali pisno). O storjeni škodi razrednik obvesti starše 

povzročitelja škode. Škodo mora povzročitelj poravnati. Med poukom in po pouku se 

na hodniku z garderobami in garderobnimi omaricami ni dovoljeno zadrževati. Do 

garderob 1. triade imajo dovoljen dostop tudi starši ali spremljevalci mlajših učencev, 

ki jih vodijo v šolo oz. iz šole.  

Pričetek pouka 

Učenci vstopijo v učilnico v odmoru pred začetkom učne ure. Pripravijo šolske 

potrebščine in mirno počakajo na prihod strokovnega delavca.  

Odhajanje učencev iz šole  

Zadrževanje učencev v času pouka na hodnikih in v avli ni dovoljeno, med poukom so 

učenci dolžni prisostvovati pouku. Po zadnji uri pouka oziroma po ostalih dejavnostih 

učenci zapustijo šolske prostore in odidejo domov. Zadrževanje v šolskih prostorih in 
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pred šolo brez dovoljenja učiteljev po končanem pouku in dnevih dejavnosti ni 

dovoljeno. Šolsko igrišče je do 14.30 namenjeno izključno pouku športne vzgoje. 

Zadrževanje v šoli po končanem pouku je dovoljeno samo učencem, vključenim v 

organizirano varstvo, obiskovalcem učne pomoči, obiskovalcem popoldanskih 

interesnih dejavnosti ali drugih, v šoli dogovorjenih dejavnostih.  

Predčasni odhodi učencev med poukom  

V primeru, da morajo učenci zapustiti šolsko stavbo pred koncem pouka, morajo 

prinesti pisno obvestilo od staršev, kjer mora biti navedena ura odhoda in vzrok. 

Obvestilo pokažejo razredniku, v primeru njegove odsotnosti pa učitelju, ki ga poučuje 

naslednjo uro.  

Izjemni odhodi učencev med poukom 

Učenec lahko izjemoma zapusti šolo v času pouka zaradi nenadnih zdravstvenih težav 

ali drugih nenadnih izjemnih situacij. V primeru, da ima učenec v šoli zdravstvene 

težave (vročina, slabost, bruhanje ...) ali se poškoduje, mora učitelj ali drugi strokovni 

delavec, ki ima učenca pri pouku ali dejavnosti, o stanju učenca obvesti razrednika 

osebno po končani učni uri, v nujnih primerih pa že med učno uro preko enega izmed 

sošolcev učenca, ki ima težave. V odsotnosti ali zasedenosti razrednika obvesti 

vodstvo šole. Obveščeni strokovni delavec v najkrajšem času obvesti starše, s katerimi 

se dogovori o času in načinu odhoda učenca od pouka. V primeru poškodbe starše 

pokliče strokovni delavec, ki je bil pri nesreči prisoten.  

Učenci do 7. leta starosti tudi v izjemnih primerih ne smejo oditi iz šole sami, ampak 

obvezno v spremstvu staršev ali s strani staršev pooblaščene osebe. V primeru, da 

razrednik ne more vzpostaviti stika s starši ali skrbniki, zdravstvene težave učenca pa 

je potrebno nemudoma rešiti, mora razrednik v sodelovanju z vodstvom šole poskrbeti, 

da bo učenec zdravstveno oskrbljen na ustrezni zdravstveni instituciji. Odhod učenca 

iz šole vpiše strokovni delavec ali razrednik v dnevnik, v rubriko odsotnosti. V primeru 

poškodbe učenca izpolni strokovni delavec, ki je bil najbliže poškodovanemu učencu, 

Zapisnik o poškodbi, ki ga podpišejo tudi priče. Obrazec Zapisnika o poškodbi je na 

voljo pri vodstvu šole. 

Opravičevanje odsotnosti 

Starši oziroma skrbniki učenca (v nadaljevanju starši), ki je od pouka odsoten, so dolžni 

obvestiti razrednika ali tajništvo že prvi dan izostanka. Če starši odsotnega učenca 

šole ne pokličejo oziroma drugače ne obvestijo v treh dneh, mora starše poklicati 

razrednik in preveriti, zakaj otroka ni v šoli.  
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Starši so dolžni izostanek opravičiti najkasneje v petih dneh po prihodu učenca v šolo 

in posredovati razredniku pisno opravičilo. Če odsotnost zaradi bolezni traja več kot 

pet delovnih dni ali se izostanki večkrat ponavljajo in trajajo tudi manj od pet dni, lahko 

razrednik zahteva zdravniško opravičilo. Za neopravičen izostanek se šteje vsak 

izostanek od pouka, ki ga starši niso opravičili v roku petih dni.  

V primeru več kot treh neopravičenih izostankov razrednik obvesti starše učenca in jih 

po potrebi povabi na razgovor. Obvesti tudi svetovalno službo.  

Če učenec ne preneha z neopravičenim izostajanjem, šola sproži postopek 

ugotavljanja kazenske odgovornosti staršev. O tem obvesti tudi pristojen center za 

socialno delo. Če učenec zamudi k uri pouka več kot 5 minut in se zamujanje k uram 

ponavlja, razrednik navkljub opravičilom staršev izostankov ni dolžan več opravičiti, če 

učenec zamudi 3-krat k istemu predmetu ali 5-krat k različnim predmetom. O 

opravičenosti izostankov presoja razrednik, če nastopijo težave, o tem odloča ravnatelj 

šole. 

Koriščenje prostih dni  

Proste dneve (do 5 dni) v času pouka lahko učenec koristi v enem ali več delih. Prosti 

dnevi so namenjeni urejanju neodložljivih osebnih obveznosti, podaljšanju praznikov, 

predvsem pa preživljanju dopusta s starši, ki ga ne morejo preložiti na čas počitnic. 

Prosti dnevi nikakor niso namenjeni temu, da učenec med ali ob koncu šolskega leta 

ostaja doma. Starši so dolžni pisno napovedati odsotnost otroka razredniku najmanj 5 

delovnih dni pred predvideno odsotnostjo. Odsotnost do 5 dni opraviči razrednik.  

Za vsako odsotnost v trajanju nad 5 dni v času pouka so starši dolžni napisati pisno 

prošnjo in jo nasloviti na ravnatelja šole z utemeljitvijo vzroka odsotnosti najmanj 15 

delovnih dni pred napovedano odsotnostjo. O dovoljeni oziroma nedovoljeni odsotnosti 

ravnatelj pisno obvesti starše najmanj 5 delovnih dni pred napovedano odsotnostjo. V 

primeru, da ima učenec v šoli večje učne težave, se mu ne odobri koriščenje prostih 

dni. O tem odloča ravnatelj ali oddelčni učiteljski zbor.  

Gibanje obiskovalcev po šolski zgradbi 

Gibanje obiskovalcev prostorov po šolski zgradbi je omejeno. V učilnice in telovadnico 

lahko v času pouka ali redne dejavnosti vstopijo starši in obiskovalci samo z 

dovoljenjem strokovnega delavca. Starši in skrbniki, ki spremljajo otroka v šolo in iz 

nje, morajo to storiti tiho in v najkrajšem možnem času. Pri tem ne smejo motiti 

vzgojno-izobraževalnih dejavnosti, ki v tem času potekajo v ostalih prostorih šole. Ko 

pridejo po otroka, ne vstopajo v razred. Starši v šolskem prostoru ne smejo vzgojno 

posredovati, to lahko le učitelji. Starši v šoli ne smejo zasliševati tujih otrok, v tem 

primeru obvestimo pristojne službe o prekršku.  
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Pravila v času vzgojno-izobraževalnega procesa  

Varnost pri delu 

• Učitelji skrbijo za varno in nemoteno delo učencev; zagotavljajo varno uporabo 

delovnih površin, strojev in drugih učnih pripomočkov ter jim pri tem pomagajo.  

• Za učenčevo varnost pred poukom, med odmori, po pouku v šoli in na igrišču 

skrbijo dežurni učitelji. 

• Šola ima izdelan Pravilnik o varstvu pri delu. Skrbi za redno izobraževanje 

delavcev v skladu z zakonom.  

• Ob poškodbi učenca očividci takoj obvestijo učitelja in tajništvo, da se zagotovi 

varnost vseh udeleženih, ustrezno oskrbi poškodovanca in obvesti starše, po 

potrebi pa tudi reševalno službo (112). Učitelj izpolni poročilo o poškodbi in/ali 

materialni škodi. 

Pravila v času pouka  

Strokovni delavec je dolžan učno uro začeti točno in točno končati. Začetek in konec 

učne ure naznani šolski zvonec. Če strokovni delavec zamudi 5 minut, je reditelj dolžan 

sporočiti njegovo odsotnost ravnatelju, ki organizira nadomeščanje. Pouk se začne 

tako, da učenci vstanejo in pozdravijo strokovnega delavca. Praviloma ob začetku 

srečanja uporabljamo pozdrav dober dan. Pozdrav naj bo izraz obojestranskega 

spoštovanja in pripravljenosti na medsebojno sodelovanje. Reditelja javita odsotnost 

učencev. Učenci si že v odmoru pripravijo potrebščine. Vsi učenci imajo pravico do 

nemotenega spremljanja pouka, kar jim mora zagotoviti strokovni delavec v oddelku. 

Med poukom učenci praviloma ne odhajajo iz učilnice ali telovadnice. V tem času so 

učenci dolžni upoštevati dogovore o redu in disciplini. Predvsem pa ni dovoljeno 

zapuščati svojega mesta, učilnice, telovadnice, igrišča ali drugega prostora, kjer se 

izvaja učni proces, brez dovoljenja strokovnega delavca. Učenci ob koncu učne ure 

uredijo učilnico ali telovadnico, reditelji jo pregledajo in po dogovorjenem pozdravu 

(praviloma nasvidenje) z dovoljenjem umirjeno, tiho ter dostojno zapustijo prostor.  

Pravila obnašanja na hodnikih 

Strokovni delavci opravljajo dežurstvo na hodnikih in v sanitarijah pred poukom ter med 

odmori po določenem razporedu. Učenci hodijo po hodnikih in stopnicah umirjeno, se 

ne prerivajo, drsajo, tekajo, ne preskakujejo stopnic, ne kričijo. Po stopnicah hodijo po 

desni strani. Malicajo v jedilnici, v izjemnih primerih tudi v učilnici, ko je jedilnica 

zasedena. Hrane in pijače ne prinašajo na hodnik in v stranišča. Učenci uporabljajo 

sanitarije v tistem nadstropju, kjer imajo pouk. Toaletni papir, vodo, milo morajo 

uporabljati varčno. Prepovedano je neupravičeno zaklepanje stranišč, tiščanje vrat in 

polivanje vode. Učenec je dežurnemu oziroma najbližjemu strokovnemu delavcu 
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dolžan prijaviti nepravilnost ter nenamerno ali namerno povzročeno škodo, ki jo opazi. 

Pri pitju vode na hodnikih učenci pazijo, da ne zmočijo tal. Namerne poškodbe je 

potrebno plačati po veljavnem ceniku oziroma ocenitvi škode. Učenci so dolžni 

upoštevati opozorila in navodila dežurnega učitelja ter ostalih strokovnih delavcev šole. 

V času malice in kosila učenci pustijo torbe v učilnici, kjer so predhodno imeli pouk. 

Pravila obnašanja v jedilnici 

V jedilnico vstopamo počasi in tiho. Po obroku se ne zadržujemo v jedilnici. K malici 

gremo v spremstvu učitelja. Vsak za seboj počisti in pospravi. Hrano kulturno 

zaužijemo. Hrane in pijače ne odnašamo iz jedilnice. Do osebja v kuhinji se spoštljivo 

vedemo. V času kosila so v jedilnici le učenci, ki jedo. Pri jedi pravilno uporabljamo 

jedilni pribor. Če se hrana in pijača razlijeta ali padeta na tla, za seboj počistimo. Pribor 

za čiščenje dobimo v kuhinji. Po jedi pladenj in ostanke hrane pospravimo, pri čemer 

ločujemo odpadke. Po potrebi počistimo tudi mizo. S hrano se ne igramo, iz nje se ne 

norčujemo in poskusimo tudi jedi, ki jih nismo vajeni oziroma jih ne jemo preveč radi. 

Pred jedilnico so ves dan na voljo napitki (voda, čaj in sok) in raznovrstno sadje in kruh. 

Če se tekočina polije, za sabo pobrišemo. V primeru, da hrana ostane, se jo lahko 

razdeli med učence, ki imajo pouk ali podaljšano bivanje 6. in 7. učno uro.  

Pravila obnašanja v računalniški učilnici  

Računalniško učilnico lahko učitelji rezervirajo z vpisom na urnik zasedenosti 

računalniške učilnice, ki se nahaja v zbornici. Računalniška učilnica je vedno, kadar v 

njej ne poteka pouk ali druge dejavnosti, zaklenjena. Učenci pred začetkom pouka v 

računalniški učilnici počakajo pred učilnico in vanjo vstopijo le ob spremstvu učitelja. 

Zaželene so čiste roke. Učenci ne pišejo po mizah in ostali opremi. V računalniški 

učilnici ni dovoljeno uživanje hrane in pijače. Učenci ne posegajo v strojno opremo 

(npr. odpiranje računalnika), izklapljajo električne in omrežne povezave iz računalnikov 

in vtičnic. Prav tako ne preklapljajo mišk, tipkovnic, slušalk in drugih povezav v 

računalniku. Učenci ne obračajo monitorjev, ne spreminjajo njegovih nastavitev in se 

ne dotikajo zaslona. Učenci delajo po navodilih in uporabljajo samo s programom in 

navodili predvideno programsko opremo. Učenci v nastavitve računalnika in 

operacijskega sistema ne posegajo. Prepovedano je nameščanje, spreminjanje in 

odstranjevanje programske opreme. Prepovedano je brisanje kakršnih koli podatkov z 

računalnikov. Svoje zgoščenke, spominske kartice, USB ključke, ipd. lahko učenci 

uporabljajo zgolj ob dovoljenju učitelja. Prepovedana je uporaba svetovnega spleta za 

pregledovanje žaljivih, nasilnih in pornografskih vsebin. Prepovedano je ustvarjanje, 

pošiljanje in objavljanje podatkov z žaljivo, nasilno in pornografsko vsebino. 

Prepovedano je masovno razpošiljanje elektronskih sporočil (SPAM). Prepovedan je 

neupravičen dostop do podatkov, programske opreme, servisov in uporabniških imen 

na računalnikih in omrežjih, za katere nimajo ustreznih pooblastil. Dovoljena je 

uporaba gradiv s šolsko oziroma izobraževalno vsebino. Prepovedano je uničevanje 
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kateregakoli dela strojne opreme. Namerne poškodbe računalniških komponent in 

druge opreme v računalniški učilnici se plačajo po veljavnem ceniku. V času izvajanja 

pouka so učenci odgovorni za svoje delovno mesto, zato napake, poškodbe in 

nepravilnosti v delovanju računalnika takoj javijo učitelju, ki jih nato posreduje 

računalnikarju. Ob koncu učne ure učitelj izklopi projektor in računalnik, na katerega je 

le-ta povezan. Preden učenci zapustijo računalniško učilnico, izklopijo računalnike in 

za seboj pospravijo delovno mesto. 

Pravila v šolski knjižnici 

1. Uporabnik si izposoja knjižnično gradivo le ob prisotnosti knjižničarke. Učenci si 

knjižnična gradiva izbirajo samostojno po principu prostega pristopa. 

Uporabnikom nudi pomoč knjižničarka s svetovanjem, iskanjem in nasveti.  

2. Na dom si izposojajo knjige, ki jih uporabljajo za domače branje, bralno značko 

in gradivo za pisanje referatov, raziskovalnih nalog … Naenkrat si lahko 

uporabnik izposodi največ 5 knjig, razen 1. razred, ki si lahko izposodi le eno 

knjigo. Za angleško bralno značko lahko imajo učenci izposojeni največ dve 

knjigi hkrati. Uporabnik izposojenega gradiva ne sme sam dajati novemu 

uporabniku. Pred koncem tekočega šolskega leta uporabniki vrnejo v knjižnico 

vso gradivo.  

3. Rok za vračilo izposojenih knjig je štirinajst dni.  

4. Uporabniki knjižnice lahko rok izposoje podaljšajo le, če še niso prekoračili 

prvega roka izposoje. 

5. S hitrim in pravočasnim vračanjem omogočimo čim več uporabnikom dostop do 

želene literature. 

6. Uporabniki morajo skrbno ravnati s knjižničnim gradivom, opremo in napravami 

v knjižnici. Uporabnik je dolžan s knjižničnim gradivom ravnati skrbno, pazljivo 

in vestno, predvsem pa ga varovati pred poškodovanjem in uničenjem. 

Poškodovano, namerno poškodovano ali izgubljeno knjižnično gradivo, ki ga je 

mogoče nadomestiti z novim, uporabnik nadomesti z enako enoto. 

7. V knjižnici ohranjamo mir in študijsko vzdušje. Učenci upoštevajo moralna in 

etična pravila obnašanja. 

8. Kadar v knjižnici iščemo informacije ali gradivo, to opravljamo tiho in ne motimo 

ostalih uporabnikov. 

9. Gojimo prijazne besede, smo vljudni, tudi nasmeh nam ne škoduje. 

10. V primeru, da se uporabnik kljub opozorilu šolske knjižničarke neprimerno vede, 

mora zapustiti knjižnico. 

11. Raba računalnika je namenjena šolskemu delu in iskanju gradiva. 

12. Prepovedana je uporaba spornih strani na internetu. 

13. Vnašanje osebnih podatkov ni dovoljen. 

14. Za prijetno razpoloženje v knjižnici se moramo potruditi vsi obiskovalci in 

uporabniki, saj bomo le tako deležni vsega koristnega, poučnega, prijetnega, 
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skrivnostnega … To, kar nam ponujajo naše prijateljice knjige in druga 

knjižnična gradiva 

Pravila obnašanja v telovadnici in na šolskem igrišču 

Športna vzgoja je vzgojno-izobraževalni proces s povečano možnostjo poškodb, zato 

naj učenci dosledno upoštevajo navodila učitelja. 

1. V telovadnico se ne hodi in ne zadržuje med odmori.  

2. Plezanje ali obešanje po lestvi, vrveh in krogih brez nadzora ni dovoljeno.  

3. Ob odhodu zadnji učenec, ki je v garderobi, ugasne luči in zapre za seboj.  

4. V telovadnici in na igrišču učenci ne smejo biti brez nadzora. 

5. Opravičila: starši lahko opravičijo delo pri pouku športne vzgoje za en teden. Če 

gre za daljšo odsotnost, morajo le-to opravičiti z zdravniškim potrdilom. Učenci 

morajo imeti opravičilo, ki jim ga napišejo starši isti dan. 

6. Učenci počakajo, da učenci, ki so imeli pred njimi športno vzgojo, zapustijo 

garderobe.  

7. Učenci v garderobi odložijo obleko in se preoblečejo v športno opremo. 

8. Pred pričetkom ure športne vzgoje počakajo na učitelja športne vzgoje v 

garderobi. 

9. Učenci morajo imeti ustrezno obutev: copati z gumo ali športni copati, ki so 

namenjeni le za športno vzgojo v telovadnici (športne copate in športno opremo 

učenci hranijo v svojih omaricah), ustrezna oblačila: majica, kratke hlače ali 

trenirka, v primeru, da je hladneje kot 10 stopinj C; ustrezno urejeni lasje – speti 

(nakita in dragocenosti učenci ne nosijo k športni vzgoji). 

10. Učenci po končani učni uri pospravijo vse rekvizite, ki so jih pri uri uporabljali. 

11. Po končani uri športne vzgoje se učenci preoblečejo v druga oblačila. Imajo 

možnost uporabe prhe po dogovoru z učiteljem. V telovadnici mora biti 

telovadno orodje pregledano in popravljeno, da zaradi njega ne bi prišlo do 

nezgode. 

12. Vsako okvaro orodja med šolskim letom je treba javiti hišniku, medtem pa se 

telovadnega orodja v okvari ne sme uporabljati. 

13. Učitelji morajo pri vajah skrbeti za varno izvedbo tako, da učenca varujejo sami 

ali s pomočjo drugih učencev. 

Pravila uporabe šolskega igrišča 

Uporaba šolskega igrišča mora biti organizirana in po veljavnem urniku. Brez 

dovoljenja učitelja so prepovedane vse aktivnosti na šolskem igrišču. Prepovedano je 

motenje športnih aktivnosti, ki potekajo organizirano in po urniku. Vožnja z motornimi 

vozili po igrišču ni dovoljena. Parkiranje vozil na igrišču ni dovoljeno. O vsakem 

tekmovanju na šolskem igrišču mora biti pravočasno obveščeno vodstvo šole. Šola ne 
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odgovarja za poškodbe in nastalo škodo v primeru samovoljne uporabe igrišča. 

Prepovedano je obešanje in plezanje po mrežah za golom in na golih. 

Pravila v tehniški učilnici 

1. Tehniška delavnica mora biti urejena po Navodilih za graditev osnovnih šol RS 

(IV/2 A prostori za pouk tretjega triletja).  

2. V učilnici oz. delavnici se mora vzdrževati red in čistoča. Prehodi med delovnimi 

mesti ne smejo biti založeni in onesnaženi. Hrup in nemirno sprehajanje po 

delovnem prostoru povzročata nered. Orodja morajo biti v času uporabe 

učencem pri rokah. Po delu se orodja spravijo na odrejena mesta. 

3. Učenec je dolžan po delu svoje delovno mesto očistiti in zapustiti urejeno. Za 

čiščenje uporablja čistilna pomagala (metlo). 

4. Pri delu, kjer odletavajo delci, se praši, se zgoščujejo hlapi, je obvezno 

uporabljati varnostna očala in maske. 

5. Strojno orodje mora imeti zaščitene tiste dele, ki lahko zagrabijo človeka ali ga 

urežejo pri delu. 

6. Napake na strojih in čiščenje stroja opravljamo le takrat, ko stroj miruje. 

7. Ko je stroj v pogonu, se od njega ne sme odstraniti tistega, ki dela z njim. Če 

mora stopiti stran, stroj izključi in odide, ko se stroj ustavi. 

8. Učenci se ne smejo igrati z električno napeljavo. Pri delu z električnimi 

pripravami je treba uporabljati orodje z izoliranimi ročaji in se strogo držati 

varnostnih predpisov. 

9. Za varnost učencev pri pouku tehnične vzgoje je odgovoren učitelj tehničnega 

pouka, ki mora z varnostnimi predpisi seznaniti vse učence in poskrbeti za 

izvajanje le-teh. 

10. Strojni del delavnice se uporablja izključno za namene uporabe strojev in 

naprav, vse ostale dejavnosti potekajo v učilnici.  

Pravila v učilnici kemije in fizike  

Pri eksperimentiranju, pri katerem nastajajo zdravju škodljivi plini, morajo biti dani 

pogoji za dobro zračenje. Učitelj mora učence pravočasno in temeljito seznaniti z 

nevarnostmi, ki so lahko posledica uporabe kemikalij in aparatur, npr. onesnaženi zrak 

z SO2, Cl2, H2S, z dušikovimi oksidi in ostalimi jedkimi ter strupenimi kemikalijami. Z 

električnimi napravami lahko ravnajo učenci le pod nadzorom učitelja. 

Vse kemikalije morajo biti varno zaklenjene. Dostop do kemikalij je dovoljen samo pod 

učiteljevim nadzorstvom. Še zlasti mora učitelj stalno kontrolirati lahko vnetljive snovi 

in oksidante zaradi preprečevanja požara. Pred vsako uro eksperimentiranja naj učitelj 

pred poukom preveri reagente, aparature in procese.  
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Pri eksperimentiranju učenci uporabljajo zaščitna sredstva. Učitelj naj upošteva 

navodila v zvezi z varnostjo, ki so podana v učbenikih kemije in fizike, in z varnostnimi 

ukrepi seznani tudi učence. 

Pravila v gospodinjski učilnici  

V učilnici se učenci ravnajo po navodilih učitelja: kozarce, skodelice in drugo posodo 

jemljejo učenci iz omaric le z dovoljenjem strokovnega delavca, živil, gospodinjskih 

aparatov in drugih predmetov, ki so odloženi na delovnem pultu, se učenci dotikajo le 

z dovoljenjem učitelja, štedilnik in druge pripomočke vključujejo le po navodilih učitelja, 

previdni so pri delu z ostrimi predmeti, roke si umivajo le pri umivalniku, posodo 

pomivajo v pomivalnem koritu, smeti odlagajo v koš za smeti, odpadke ločujemo. 

Pri praktičnem delu upoštevajo naslednja pravila: nadenejo si zaščitno obleko in si 

umijejo roke, očistijo delovno površino z ustreznim čistilnim sredstvom, pregledajo 

navodila za delo in recept, pripravijo pripomočke in živila, delajo le po navodilih in se 

jih držijo, pospravijo za seboj. 

Varnostni načrt in ukrepi na dnevih dejavnosti, ekskurzijah in šolah v naravi  

1. Organizator dneva dejavnosti izdela načrt dejavnosti. Z načrtom dejavnosti 

seznani ravnatelja, ki po potrebi pri izdelavi načrta tudi sodeluje. Načrt 

dejavnosti mora vsebovati vsaj:  

a. namen in potek dejavnosti, opis relacije s časi odhodov, prihodov in 

morebitnih nastanitev, poimenski seznam udeležencev učencev in 

spremljevalcev, ukrepe za varno izvedbo dejavnosti, seznanitev staršev, 

pripravo učencev in njihove obveznosti, pravila obnašanja, plačilo. 

  

2. Spremljevalci morajo biti razporejeni tako, da so vsi učenci pod nadzorom. 

Strokovni delavci spremljevalci naj bodo, če je le mogoče, razporejeni tako, da 

spremljajo tiste učence, ki jih poznajo. Na pohodih morajo biti spremljevalci 

razporejeni na začetku, v sredini in na koncu skupine. V vozilih (avtobus, vlak) 

upoštevamo pravila, ki so veljavna po zakonodaji. Vsak mora imeti svoj sedež, 

med vožnjo morajo potniki sedeti, ne smejo se sklanjati skozi okna. Če obstaja 

varnostni pas, ga morajo vsi potniki uporabiti. Spremljevalci morajo biti 

razporejeni na začetku (spredaj), v sredini in na koncu (zadaj) skupine v vozilu. 

V vlaku je treba preprečiti prehajanje učencev iz vagona v vagon. Na 

postajališčih in peronih je treba poskrbeti za varno čakanje in gibanje. Pri 

postankih vozil je treba zagotoviti varen izstop. Praviloma najprej izstopi 

spremljevalec in zagotovi varen izstop učencem (nevarnost drugih vozil ipd.). 

Učenci naj se izogibajo vozil (tudi stoječih), psov in drugih živali (tudi zaradi 

nevarnosti stekline), naj ne trgajo sadežev in rastlin (tudi zaradi morebitne 

strupenosti). Učence je treba opozoriti, da na ekskurzije ne prinašajo rezilnih 
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predmetov in drugih predmetov, ki bi utegnili biti nevarni. V gostiščih je treba 

preprečiti naročanje in konzumiranje alkoholnih pijač. Starši so dolžni obvestiti 

razrednika o zdravstvenih težavah otrok (astmatiki, srčni bolniki, epileptiki ...). 

Razrednik je dolžan o tem obvestiti vodjo dejavnosti, le-ta pa ostale 

spremljevalce. V primeru nezgode ali bolezni so spremljevalci dolžni poskrbeti 

za ustrezno zdravniško intervencijo in o tem čim hitreje obvestiti starše. 

 

3. Učenec ves čas ekskurzije upošteva navodila strokovnih delavcev in drugih 

odraslih spremljevalcev. Prepovedano je prinašanje nedovoljenih pijač (alkohol, 

poživila) in cigaret. Med potjo ne uživa alkoholnih pijač, cigaret ... in jih ne 

kupuje. Prepovedano je prinašanje nevarnih in ostrih predmetov. Učenec ne 

sme brez dovoljenja učitelja zapuščati skupine, spreminjati začrtane smeri hoje 

ali predčasno oditi. V sumljivih okoliščinah mora učenec učitelju pokazati 

vsebino svoje prtljage. Do strokovnih delavcev, sošolcev in ostalih udeležencev 

se mora primerno obnašati. Kadar učenec opazi nevarnost, morebitno 

poškodbo ali zdravstveno težavo udeleženca, mora o tem takoj obvestiti učitelja 

oziroma spremljevalca. Ob morebitnem srečanju s kakšno živaljo mora biti zelo 

previden. Prepovedano je uživanje neznanih rastlin, plodov. Učenec ne sme 

uničevati rastlin, ogrožati živali. Pazi na inventar in čistočo v prevoznem 

sredstvu (vlak, avtobus ...), restavraciji ali hotelu. Med vožnjo upošteva navodila 

spremljevalcev. Upošteva hišni red počitniškega doma oz. hotela, v katerem 

prenočujejo, po 22. uri ne povzroča hrupa. Do sošolcev se obnaša dostojno, ne 

izzove prepirov, se ne pretepa, ne uporablja grdih izrazov in kletvic. S svojim 

obnašanjem skrbi za svoj ugled in ugled šole. V primeru, da je učenec naredil 

že več dejanj, pri katerih je ogrožal svojo varnost in varnost drugih, se mu 

pripravi alternativni program na šoli. Učenec, ki ima pogostejše zdravstvene 

težave, se pred odhodom posvetuje s svojim zdravnikom, ta mu dovoli oz. 

odsvetuje ekskurzijo. O nasvetu zdravnika starši obvezno obvestijo razrednika.  

Šola v naravi in tabori  

Za varnost pri izvedbi šole v naravi in tabora so odgovorni: strokovni delavci in vaditelji, 

ki sodelujejo, medicinsko osebje in vodstvo šole. Ravnatelj je dolžan priskrbeti 

zadostno število usposobljenih strokovnih delavcev in vaditeljev ter odrediti 

sposobnega pedagoškega vodjo. Odgovoren je za izbor časa, kraja in načina izvedbe 

šole v naravi in da so učenci deležni optimalnih vsebin glede na ceno aktivnosti. 

Ravnatelj s pomočjo šolskega sklada in humanitarnih akcij poskrbi, da učenci ne 

ostajajo doma zaradi finančne stiske v družini. Pedagoški vodja zbere ponudbe in po 

proučitvi kvalitete ter cene ravnatelju predlaga čas in kraj izvedbe. Pedagoški vodja 

organizira odhod in vrnitev, na terenu pa poskrbi: da bodo vnaprej opravljene in 

zavarovane vse predvidljive nevarnosti na vadišču, preveri predznanje učencev, 

zagotovi, da ima skupina pripomočke za nudenje prve pomoči, odloča o primernosti 
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vremenskih razmer za vadbo, odloča o trajanju vadbe, poda udeležencem varnostna 

navodila, pripravi alternativni program za učence, ki ostanejo v šoli.  

Strokovni delavec in vaditelj  

Neposredno odgovarja za varnost učencev, ki so mu zaupani. To dosega s pravilnim 

metodičnim postopkom pri učenju (od lažjega k težjemu), s pravilno izbiro terena, s 

stalnim nadzorom pri pouku, skupaj s pedagoškim vodjem oceni primernost 

vremenskih razmer, poskrbi za red pri pouku, poskrbi za reševanje, če je potrebno, 

ima pri sebi rekvizit za reševanje (obroč, žogo) in prvo pomoč (zavoj, obliž). 

Soodgovorni pri izvedbi so tudi: starši (primerna obleka, oprema, zdravje otroka), 

prevozniki (brezhibna vozila, primerna vožnja), oskrbniki objektov, kjer učenci bivajo 

(bivalni pogoji, hrana, pomoč) in reševalne službe.  

Ukrepanja, ravnanja in obnašanja v šolskem prostoru  

Splošna pravila ravnanja v učilnicah  

Učenci vstopajo v učilnice v copatih. Zračenje učilnice je nujno. Učenci oken ne smejo 

nikoli odpirati brez navzočnosti strokovnega delavca. Vsi delavci šole in učenci imajo 

moralno odgovornost za primerno rabo opreme in prostora. Tudi učenci odgovarjajo 

za opremo, učila in ves šolski inventar. Učenci vsako nastalo škodo, ki jo opazijo ob 

vstopu v šolo in učilnico, takoj prijavijo učitelju ali drugemu strokovnemu delavcu, ki 

ustrezno ukrepa, da najde povzročitelja in poskrbi za varnost učencev. V primeru, da 

učenec namerno poškoduje ali uniči šolsko opremo, zgradbo in stvari ali opremo drugih 

učencev, delavcev ali obiskovalcev šole, se ukrepa v skladu s Pravili šolskega reda 

OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol in Pravilnikom o vzgojnih opominih v osnovni šoli. Noben 

učenec ne sme samovoljno odpirati omar v učilnici, stikati po mizi učiteljev in drugih 

strokovnih delavcev ali po klopeh drugih učencev. Tudi multimedijske opreme se ne 

dotika. Prav tako pusti pri miru stenske slike in druge aplikacije. Sošolcev ne izziva niti 

verbalno niti fizično. Vsako odstopanje od navodil obravnava razrednik s svojim 

oddelkom in določi posledice.  

Ukrepi za varnost med odmori 

Vsak strokovni delavec skrbi za nadzor v šolskih prostorih v času odmorov. Za nadzor 

na hodnikih in v učilnicah skrbijo dežurni strokovni delavci, v knjižnici, jedilnici in drugih 

prostorih šole pa poleg dežurnih strokovnih delavcev tudi ostali delavci šole. V času 

odmorov se učenci glede na urnik selijo iz učilnice v učilnico. Po hodnikih in stopniščih 

hodijo učenci po desni strani. Med odmorom se učenci pripravljajo na pouk, ki sledi. V 

učilnici ni dovoljeno hitro tekanje in povzročanje hrupa. V času odmora ni dovoljeno 

samovoljno odpirati omare v učilnici, stikati po mizah strokovnih delavcev ali po klopeh 



 

JVIZ in VVZ OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski Dol 
Jurovski Dol 13, 2223 Jurovski Dol 

 
tel.: (02) 729 56 62, splet: www.os-jd.si, e-pošta: info@os-jd.si, 

davčna št.: 40918807, TRR: SI56 0110 0600 0036 980  

 
 
 

- 16 - 

drugih učencev. V času odmora ni dovoljeno brez vednosti učitelja upravljati 

multimedijske naprave in druga učila. V času odmora je potrebno pustiti pri miru 

stenske slike in druge aplikacije. Učenci naj se po nepotrebnem ne zadržujejo na 

stranišču.  

Dežurstvo strokovnih delavcev  

Vsi strokovni delavci skrbijo za nadzor v šolskih prostorih v času pouka, odmorov, 

prehrane ali drugih dejavnosti. Razpored dežurstev za strokovne delavce določa 

ravnatelj. Praviloma dežurajo vsi strokovni delavci šole po razporedu, ki je objavljen 

na oglasni deski v zbornici šole. Učenci so dolžni opozoriti dežurne učitelje na 

dogajanje, ki ni v skladu s hišnim redom. 

 

a) Dežurstvo v jedilnici  

Naloge dežurnega učitelja: skrbi za red in disciplino v jedilnici in pred njo, skrbi za 

miren in urejen prihod učencev v jedilnico, skrbi, da učenci odložijo šolske torbe v 

učilnici, kjer so imeli predhodno pouk. Skrbi, da prihajajo učenci k razdeljevalnemu 

pultu brez prerivanja, da učenci pravilno uporabljajo jedilni pribor in kulturno zaužijejo 

hrano. Prav tako skrbi, da učenci po končanem obroku pospravijo prostor, ki so ga 

uporabili, in da učenci mirno in urejeno zapustijo jedilnico. V času kosila v jedilnici 

dežurajo tudi učitelji podaljšanega bivanja, kadar jedo učenci njihove učne skupine.  

 

b) Dežurstvo med odmori na hodnikih  

Naloge dežurnih strokovnih delavcev: skrbijo za red in primerno disciplino med učenci 

ter za njihovo varnost, nadzorujejo gibanje učencev po hodnikih in stopniščih, 

opravljajo preglede učilnic in drugih prostorov, kjer se zadržujejo učenci ali drugi 

delavci šole in opozarjajo na pomanjkljivosti, učence opozarjajo na vzdrževanje čistoče 

v šolskih prostorih ter v okolici šole. 

 

c) Naloge rediteljev 

Vsaka oddelčna skupnost določi na razrednih urah praviloma po dva reditelja, ki 

opravljata svoje delo praviloma en teden in imata sledeče naloge: skrbita, da je učilnica 

ali prostor, v katerem učenci delajo, vedno čist in pospravljen, ob začetku vsake učne 

ure seznanita strokovnega delavca z odsotnostjo učencev, po končani uri počistita 

tablo in uredita učilnico, če sta reditelja zadolžena tudi za malico, prineseta malico v 

začetku glavnega odmora v razred ali na drug dogovorjen kraj in po končani malici tudi 

odneseta posode z ločenimi odpadki v kuhinjo, po malici pomagata skrbeti za čistočo 

in urejenost učilnice, v odmorih pazita, da ne pride do poškodb šolskega inventarja in 
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odtujitve lastnine, javljata razredniku oziroma izvajalcu učne ure nepravilnosti ter 

poškodbe šolskega inventarja, opravljata druge naloge, za katere ju pooblasti 

oddelčna skupnost ali razrednik.  

V. ZDRAVSTVENO VARSTVO UČENCEV  

Za zagotavljanje varnosti in zdravja se upoštevajo določila.  

• Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih 

mestih.  

• Pravilnik 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 

slabemu počutju učenca. Učenca je potrebno namestiti na varno mesto in zagotoviti, 

da ni sam. Prvo pomoč nudi učencu strokovni delavec, ki se ob nezgodi oz. po njej 

nahaja ob učencu. Po nudenju prve pomoči strokovni delavec obvesti o nezgodi starše 

in razrednika, v nujnih primerih pa tudi zdravnika, reševalno službo in ravnatelja. Tudi 

v primeru zelo slabega počutja, bolezenskega stanja ali v primeru, da se ne da oceniti 

resnosti poškodbe ali stanja, je potrebno poklicati reševalno postajo. V vsakem primeru 

je potrebno takoj obvestiti starše. O nezgodi, poškodbi in nudenju prve pomoči 

strokovni delavec napiše zapisnik in ga odda ravnatelju šole. V primeru, da je 

poškodba posledica nasilnega dejanja ali nesreče (padec z višine ...), je šola o tem 

dolžna obvestiti tudi policijo.  

VI. PRILAGAJANJE ŠOLSKIH OBVEZNOSTI (STATUS ŠPORTNIKA 
OZ. KULTURNIKA)  

Statusa športnika  

Učenci Osnovne šole J. Hudalesa Jurovski Dol lahko ob izpolnjenih pogojih pridobijo 

status športnika ali kulturnika. Status športnika si lahko pridobi učenec, ki je uradni član 

športnega društva ali kluba, lahko je tudi vključen v nacionalno zvezo in tekmuje v 

različnih klubskih oziroma društvenih sistemih ali trenira pod strokovnim vodstvom 

najmanj dvakrat tedensko, njegov posamezni trening pa traja vsaj 90 minut.  
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Status kulturnika 

Status učenca kulturnika oz. učenca, ki se vzporedno izobražuje, pridobi učenec, ki se 

vzporedno izobražuje v glasbenih, baletnih in drugih šolah, ki izvajajo javno veljavne 

programe. 

Postopek dodelitve statusa 

Vlogo za dodelitev statusa podajo starši in učenec. K vlogi za dodelitev statusa je 

potrebno priložiti: 

• za status učenca kulturnika oz. učenca, ki se vzporedno izobražuje, potrdilo o 

vpisu v drugo šolo; 

• za status učenca športnika potrdilo, da je registriran v športnih klubih in da 

tekmuje v uradnih tekmovanjih športne zveze. 

Vlogo skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev je treba predložiti šoli (razredniku) v 

začetku šolskega leta, do konca septembra. Izjemoma se lahko status dodeli tudi med 

šolskim letom. 

Dokazila: urnik treningov in urnik tekmovanj/nastopov, dosežki na območnih, državnih 

in mednarodnih tekmovanjih. 

Prilagajanje obveznosti 

Prilagajanje šolskih obveznosti se uredi s pisnim dogovorom med šolo in starši. 

Prilagodijo se: obiskovanje pouka in drugih dejavnosti ter načini in roki za ocenjevanje 

znanja. 

Trajanje, prenehanje in mirovanje statusa 

Status je dodeljen do konca pouka v šolskem letu, iz utemeljenih razlogov tudi za 

določen čas v šolskem letu. Status učencu preneha na zahtevo učenca in staršev, s 

potekom časa, za katerega mu je bil dodeljen ali če prenehajo razlogi zaradi katerih 

mu je bil dodeljen oz. če se mu status odvzame. Učencu status lahko miruje. Predlog 

za mirovanje lahko podajo starši in učenec. O dodelitvi, odvzemu in mirovanju statusa 

odloči ravnatelj na osnovi mnenja razrednika oz. oddelčnega učiteljskega zbora. 

Neizpolnjevanje obveznosti – odvzem statusa 

Če učenec ne izpolnjuje obveznosti iz dogovora oz. če krši dolžnosti, določene z 

zakonom in drugimi predpisi in akti šole, mu šola lahko status začasno oz. trajno 
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odvzame na predlog razrednika oz. učiteljskega zbora. Če uporabnik ne upošteva 

pravil šolskega reda, ga opozorimo z vzgojnimi ukrepi, ki veljajo na šoli. 

VII. STRATEGIJE RAVNANJ V PRIMERIH KRŠENJA HIŠNEGA REDA 
IN PRAVIL ŠOLSKEGA REDA 

Pretep, ki ima za posledico fizično poškodbo ali obstaja sum, da je do 

poškodbe prišlo  

Učitelj ali drug strokovni delavec, ki prvi opazi pretep, takoj poseže med sprta učenca 

in ju primerno loči. Če kdorkoli potrebuje pomoč, mu je dolžan pomagati vsak delavec 

šole, ki je v bližini. Če se zgodi pretep, ko v bližini ni učitelja, so učenci očividci dolžni 

poklicati na pomoč najbližjo odraslo osebo.  

V primeru poškodbe enega izmed udeležencev, učitelj ali druga odrasla oseba poskrbi 

za poškodovanega učenca. Če je potrebna zdravniška oskrba, strokovni delavec šole 

obvesti starše in v dogovoru z njimi poskrbi za ustrezen prevoz do zdravstvene 

ustanove in praviloma pokliče reševalno vozilo.  

Učitelj ali druga odrasla oseba čim prej o tem obvesti vodstvo šole in razrednike 

vpletenih ter dogodek zapiše na obrazec za izredne dogodke ali v e-dnevnik. Sodeluje 

pri razčiščevanju okoliščin pretepa. V primeru poškodbe je potrebno obvezno izpolniti 

vse rubrike zapisnika o poškodbi/nesreči in navesti tudi imena ter podpise prič. 

Zapisnik izpolni učitelj ali drug strokovni delavec, ki je bil prisoten ob dogodku. Zapisniki 

o poškodbah se hranijo v tajništvu zavoda.  

Razrednik ali vodstvo šole obvesti starše vseh udeležencev pretepa in se dogovori za 

razgovor.  

Razrednik ali svetovalni delavec takoj z obema udeleženima stranema – učencema 

ločeno opravi razgovor in jima da možnost, da povesta svoje mnenje in razlog za spor.  

1. Po potrebi se še isti dan z učenci očividci pogovori razrednik – učenci napišejo 

izjavo o videnju spora.  

2. O dogodku se učenci pogovorijo na uri oddelčne skupnosti. Razrednik spodbuja 

učence, da iščejo načine, kako bi se spor lahko rešil brez pretepa oziroma kako 

bi lahko učenci opazovalci preprečili pretep.  

3. Vodstvo šole čim prej skliče sestanek strokovne skupine, ki jo sestavljajo 

razrednik, svetovalna služba in drugi strokovni delavci (v nadaljevanju 

strokovna skupina), z namenom proučiti težo dogodka. Na podlagi odkritih 

dejstev načrtuje nadaljnjo obravnavo dogodka in nudi potrebno pomoč 

udeležencem. Strokovna skupina po potrebi predlaga oblike sodelovanja s 

starši oddelka.  
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4. Če je potrebno, se v obravnavo vključijo tudi zunanji strokovnjaki (Center za 

socialno delo, Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše). 

5. V vseh primerih namerno povzročenih telesnih poškodb gre za kaznivo dejanje, 

o čemer lahko ravnatelj obvesti pristojno policijsko postajo. Pregon storilca 

kaznivega dejanja, kjer je žrtev otrok, zahtevajo starši.  

Pretep brez poškodbe udeleženca, grob verbalni napad in izsiljevanje učenca 

Učitelj ali drug strokovni delavec, ki je prisoten ob pretepu ali grobem verbalnem 

napadu, primerno situaciji loči oba učenca ali skupino učencev.  

Učitelj očividec ali druga odrasla oseba takoj obravnava dogodek in ga zapiše na 

obrazec za izredne dogodke ali v e-dnevnik. O tem ustno obvesti razrednika.  

Poskrbi za to, da se razreševanje spora in umirjanje učencev ne odvija na hodniku ali 

v razredu, temveč v prostorih šolske svetovalne službe ali v drugem ustreznem 

prostoru.  

Razrednik in/ali šolska svetovalna služba ali strokovni delavec – očividec takoj po 

dogodku vodi razgovor z udeleženci v sporu tako dolgo, da se učenca ali skupina 

učencev pomiri in da ni več nevarnosti nadaljnjega fizičnega ali verbalnega 

obračunavanja ter da pride do rešitve in dogovora, s katerim se strinjata obe strani. 

Upoštevanje dogovora spremlja razrednik.  

Šolska svetovalna služba skupaj z razrednikom oceni, ali udeleženci spora potrebujejo 

nadaljnje svetovanje in spremljanje. Starše udeležencev spora povabi na razgovor, da 

se dogovori za sodelovanje in spremljanje vedenja.  

Učence se spodbuja, da v primeru, če jih kdo izsiljuje ali če vedo, da je kdo izmed 

sošolcev žrtev izsiljevanja, takoj obvestijo starše, razrednika ali šolsko svetovalno 

službo.  

Če so starši seznanjeni, da njegovega otroka izsiljujejo ali sumijo, da je njihov otrok 

žrtev izsiljevanja, naj to takoj sporočijo razredniku ali šolski svetovalni službi. 

Razrednik ali šolski svetovalni delavec ločeno opravi razgovor z obema učencema ali 

skupino učencev z namenom, da se izsiljevanje takoj prekine.  

Na razgovor pokliče starše žrtve in starše učenca, ki izsiljuje, jih seznani z dogodkom, 

ukrepa in se dogovori za nadaljnje spremljanje.  

Razrednik o izsiljevanju obvesti ravnatelja, v hujših primerih ravnatelj obvesti policijo.  
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Uničevanje šolske lastnine 

Učitelj očividec ali drug delavec ob uničevanju šolske lastnine takoj posreduje in 

prepreči nadaljnje uničevanje, se z učencem pogovori in dogodek zapiše. Zabeleži si 

ime učenca ali skupine učencev in o tem obvesti razrednika in ravnatelja.  

Svetovalna služba ali ravnatelj pokliče učenca na pogovor. Če ugotovi, da gre za 

namerno poškodovanje – vandalizem, se odloči, ali bo obvestil policijo, posebno, ko je 

uničenje povzročila skupina učencev. Vodstvo šole oceni škodo, obvesti starše 

učencev in se dogovori za odpravo ali finančno poravnavo povzročene škode.  

Nesreče v šolskem prostoru in na šolskem igrišču  

Učitelj, ki nesrečo vidi ali je prvi na kraju dogodka, nudi prvo pomoč poškodovanemu. 

V primeru resnejše poškodbe takoj pokliče reševalno vozilo. O poškodbi obvesti starše 

poškodovanega učenca in razrednika. V primeru poškodbe je potrebno obvezno 

izpolniti zapisnik o nesreči – vse rubrike in navesti tudi imena in podpise prič. Zapisnik 

izpolni učitelj ali drug strokovni delavec, ki je bil prisoten ob dogodku. O dogodku takoj 

obvesti ravnatelja in zapisnik prinese v tajništvo. Če učitelj ali vodstvo šole ugotovi, da 

je do nesreče s hujšimi telesnimi poškodbami prišlo namenoma s strani druge osebe 

ali iz malomarnosti druge osebe, o tem obvesti policijo. V primeru, da učenec poseduje, 

uporablja ali ponuja drugim katerokoli nedovoljeno sredstvo ali uporablja nevarne 

predmete, vsak delavec in učenec šole o tem nemudoma obvesti svetovalno službo ali 

vodstvo šole. Svetovalna delavka, ravnatelj ali pomočnik ravnatelja takoj opravi 

razgovor z učencem, zadrži nevarne predmete in obvesti učenčeve starše. V vseh 

primerih odkritja posedovanja ali prodaje droge na območju vseh zgradb in 

pripadajočih funkcionalnih zemljiščih, ki sodijo v šolski prostor, ter posedovanja 

nevarnih predmetov, ravnatelj nemudoma obvesti policijo. 

Spolno nadlegovanje in spolno nasilje  

Vsak učenec ima pravico do telesne nedotakljivosti in spoštovanja osebne integritete. 

V primeru, da je učenec nadlegovan s strani vrstnika ali odraslega – fizično 

nadlegovanje ali opolzko govorjenje – verbalno nadlegovanje, naj se sam ali njegovi 

starši takoj obrnejo na razrednika ali šolsko svetovalno službo.  

Razrednik ali svetovalni delavec opravi takojšen razgovor s tistim, ki nadleguje. 

Učenec mora dobiti jasno sporočilo, ki vsebuje prepoved in kritiko takega vedenja. O 

tem mora razrednik ali svetovalna delavka nemudoma obvestiti starše in jih povabiti 

na razgovor.  

Razrednik ali svetovalna služba opravi razgovor z žrtvijo, z namenom razbremeniti je 

sramu ali občutka krivde. Če povzročitelj nadlegovanja ne preneha s svojim 
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ravnanjem, se za nadaljnjo obravnavo svetovalna služba po predhodnem razgovoru z 

vodstvom šole poveže z ustreznimi strokovnimi inštitucijami. 

Zlorabljeni in zanemarjeni otroci ali žrtve trpinčenja  

Konvencija o otrokovih pravicah določa, da morajo biti otroci med drugim tudi:  

zavarovani pred zanemarjanjem ali malomarnim ravnanjem, pred trpinčenjem ali 

izkoriščanjem, pred spolnim izkoriščanjem in spolnimi zlorabami. Če učitelj ali drug 

strokovni delavec zazna ali sumi, da so otroku te pravice kršene in je otrok ogrožen, o 

tem obvesti svetovalno službo in vodstvo šole, ki odločita o prijavi na Center za 

socialno delo ali na policijo ali oboje hkrati, če je potrebno.  

Nadaljnje aktivnosti vodi Center za socialno delo.  

Kraje v šolskem prostoru  

Vsi učenci so dolžni skrbno paziti na svojo lastnino in spoštovati tujo. Učenec o kraji 

obvesti razrednika, če je odsoten, pa svetovalno službo ali pomočnika ravnatelja ali 

ravnatelja. V primeru, da v razgovoru z oškodovancem in ostalimi učenci razrednik 

odkrije krivca, o tem obvesti njegove starše. Če krivca ni možno odkriti, obvesti 

ravnatelja. Krajo osebnih predmetov učenca na šoli morajo starši sami prijaviti na 

policijo. Starši oškodovanca lahko vložijo zahtevo za povrnitev škode na zavarovalnico 

(npr. v primeru vloma v zaklenjeno garderobno omarico).  

 

 

Pravila šolskega reda so bila obravnavana na 

• pedagoški konferenci, dne: 25. 4. 2023 

• Svetu staršev, dne: 11. 5. 2023 

 

Pravila šolskega reda so bila sprejeta na: 

• seji Sveta zavoda, dne: 17. 5. 2023. 

 
 
 
 
Vesna Breznik, prof.                                                                         Alenka Dominik 
     ravnateljica                                                                       predsednica Sveta zavoda 


