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Pravila šolskega reda OŠ Brusnice so bila sprejeta 28. 9. 2018.  

  



 1. Pravila šolskega reda OŠ Brusnice upoštevajo:   

   

PRAVILA, KI IZHAJAJO IZ ZAKONODAJEV IN DOKUMENTOV:   

PRAVILA, ki izhajajo iz posebnih zakonskih obveznosti šole:   

- varstvo pri delu   

- zdravstveno varstvo   

PRAVILA, ki izhajajo iz šolske zakonodaje.   

- ZOFVI   

- ZOsn   

- Pravilniki   

   

2. PRAVICE IN OBVEZNOSTI DELAVCEV ŠOLE   

  

 So opredeljene v Ustavi RS, kolektivni pogodbi, aktu o sistematizaciji delavnega mesta, 

delovni zakonodaji, v šolskih dogovorjenih pravilih (npr. dežurstvo učiteljev).  Ob 

neizpolnjevanju obveznosti in kršenju pravic ravnatelj opravi z delavcem šole razgovor.   

   

3. PRAVICE IN DOLŽNOSTI STARŠEV   

  

 Pravica do informiranosti o lastnem otroku (govorilne ure, individualne ure, roditeljski 

sestanki…)   

 Pravica do sodelovanja v starševskih organizacijah na šoli ( Svet staršev…)   

 Obveznost do sodelovanja s šolo v skrbi za otrokov razvoj in ob zagotavljanju njegovih 

nespornih pravic.   

 Obveznost za dogovore s šolo ob otrokovih pridobljenih pravicah (statusi…)   

 Ob neizpolnjevanju starševskih obveznosti, se z njim pogovori razrednik, kasneje 

svetovalna delavka, lahko pa se ob večjih zanemarjanjih otroka celo preda CSD.   

   

   

4. DOGOVORJENA PRAVILA   

   

4.1. PRAVILA VEDENJA   

 Med seboj se pozdravljamo. Ko se srečujemo, si zaželimo dobro jutro, dober dan in 

nasvidenje.   

 Učenci in delavci šole morajo paziti na šolski inventar in čistočo v vseh šolskih prostorih 

in njeni okolici. Učenci, ki namenoma povzročijo škodo na lastnini sošolcev ali šolski 

lastnini, morajo nastalo škodo odpraviti oziroma poravnati.   

 Vsako škodo mora povzročitelj prijaviti zaposlenim v šoli.   

 Uporaba mobilnega telefona in informacijsko-komunikacijske tehnologije je v šolskem 

prostoru in okolici šole prepovedana. Uporablja se le za potrebe vzgojno-izobraževalnega 

dela.   

 Šola ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi z informacijsko-komunikacijsko 

tehnologijo.   



 Priporočamo, da k pouku ali k drugim dejavnostim denarja in dragocenosti ter predmetov, 

ki se ne navezujejo na šolsko delo, učenci ne prinašajo. V primeru kraje šola ne prevzema 

odgovornosti.    

 Sporov učenci ne rešujejo z uporabo fizičnega ali psihičnega nasilja.   

 Med poukom učenci ne smejo brez dovoljenja učitelja zapuščati učilnice, igrišča ali 

drugih prostorov, kjer se izvaja učni program.   

 Drugo.   

   

4.2. PRAVILA OBNAŠANJA IN RAVNANJA:   

   

Učenci:   

 Ne zamujajo k pouku.   

 Se vedejo prijateljsko do sošolcev in spoštljivo do odraslih.  Pozdravljajo in uporabljajo 

vljudnostne besede.   

 Med poukom ne žvečijo žvečilnih gumijev, ne jedo in pijejo.   

 Imajo spoštljiv odnos do šolskega inventarja ter do lastnine drugih.   

 Se med odmori ne zadržujejo pri dežurnemu učencu in na hodniku. Po zvonjenju morajo 

biti v učilnicah.   

 So pozorni, da po nepotrebnem ne svetijo luči in ne teče voda (razredni energetiki).   

 Ne smejo uporabljati mobilnih telefonskih aparatov, snemalnikov in predvajalnikov v šoli, 

izjemoma z dovoljenjem učitelja. Šola ne odgovarja za morebitno krajo le teh.   

 Med poukom ne smejo nositi pokrival.   

 Pri pouku in ostalih šolskih dejavnostih upoštevajo navodila učitelja, jim ne odgovarjajo 

in se do njih vedejo spoštljivo.   

 Drugo.   

   

   

4.3. SKRB ZA RED IN ČISTOČO ŠOLSKIH PROSTOROV IN ŠOLSKE OKOLICE:   

   

Učenci, vsi zaposleni na šoli in ostali uporabniki so dolžni vzdrževati urejenost in čistočo 

učilnic in vseh šolskih prostorov in površin.   

 V učilnicah skrbi za red med odmorom učenec reditelj, med poukom pa učitelj   

 Odpadki se odlagajo v koše za smeti ločeno in jih ni dovoljeno puščati po klopeh, pod 

klopmi ali jih odvreči na tla. Vsak razred skrbi za matično učilnico in okolico šole. 

(seznam dežurnih razredov po tednih)   

 Na hodnikih skrbita za red med odmori dežurni učenec in učitelj, med poukom pa dežurni 

učenec. Za urejenost garderob so odgovorni učenci in razredniki.    

 Nadzor nad čistočo in urejenost okolice šole izvaja hišnik in za to zadolženi strokovni 

delavci.    

 Do šolske in tuje lastnine imamo odgovoren odnos in pazimo, da se namerno ali 

nenamerno ne uničuje (razbija, čečka, kruši…) stolov, miz, sten, tal, stikal, učnih 

pripomočkov.  Vse poškodbe na opremi in zgradbi učenci takoj javijo dežurnemu 

učitelju ali razredniku. Dežurni učitelj ali razrednik ugotovita storilce, predlagata ustrezne 

ukrepe ter v sodelovanju s hišnikom ocenita škodo. Učenec je dolžan škodo poravnati.   



 Drugo.   

   

  

  

   

4.4. PRAVILA ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI UČENCEV   

   

4.4.1. PRIHOD V ŠOLO IN ODHOD IZ ŠOLE   

   

Začetek pouka je praviloma od 7.30 uri. Dopolnilni in dodatni pouk poteka po koncu pouka, 

interesne dejavnosti pa potekajo praviloma v popoldanskem času.   

Vhodna vrata garderobe odpira dežurni učitelj ob 7.00 uri. Učenci prihajajo v šolo skozi 

garderobo, učitelji in drugo osebje skozi glavni vhod.   

Učenci so dolžni, da po končanem pouku odidejo do izhoda v copatih. V garderobi se 

preobujejo in zapustijo šolo. Učenci copate nosijo domov. Nepotrebno vračanje v šolo ali 

zadrževanje v njej ni dovoljeno.   

Učenci, ki so vključeni v podaljšano bivanje, pa takoj po pouku odidejo v učilnice 

podaljšanega bivanja.   

Učenci, ki se vozijo v šolo in domov s šolskim avtobusom morajo biti na postajališču vsaj 5 

minut pred odhodom avtobusa, mirno in kulturno morajo vstopati oz. izstopati, na avtobusu pa 

se obnašati tako, da ne vznemirjajo voznika, ne povzročajo škode in ne ogrožajo varnosti sebe 

in drugih udeležencev v prometu.   

   

4.4.2. ODMORI   

Čas med koncem in začetkom ure, (5-minutni) odmor, je namenjen pripravi za delo. 

20minutni glavni odmor je namenjen za malico in pripravo na pouk.    

Med odmori se učenci ne zadržujejo na hodnikih ali v garderobi.   

Na stranišče hodimo praviloma samo med odmori. Sanitarije zapustimo čiste in urejene.   

   

4.4.3. UPORABA GARDEROBE   

Vsak razred ima določen prostor v garderobi, ki ga ne menja vse do naslednjega šolskega leta.  

Za urejenost svojega dela garderobnega prostora skrbi vsak oddelek.   

Učenci, ki z učiteljem začasno odhajajo iz šole, se obvezno preobujejo v garderobi.   

   

4.4.4. NADZOR VSTOPANJA V ŠOLO   

Osebe, ki vstopajo v šolske prostore, se najprej zglasijo v tajništvu šole.   

Vsak učitelj skrbi za nadzor v šolskih prostorih v času pouka, malice, kosila ali druge 

dejavnosti. Za nadzor na hodnikih, v učilnicah, mali avli, jedilnici in v drugih prostorih šole 

poleg dežurnega učitelja poskrbijo tudi drugi delavci šole.   

   

Jutranji nadzor opravi hišnik. Po pouku in v večernem času so za zaklepanje prostorov šole 

zadolžene snažilke.   

Nadzor nad objektom v nočnih urah opravlja varnostna služba.   

   

  

  



  4.4.5. UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI   

   

A. ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI UČENCEV V ČASU POUKA   

   

 Učenci in delavci šole so dolžni ravnati tako, da je zagotovljena varnost oseb in 

materialnih dobrin v šoli in na zunanjih površinah, ki jih šola uporablja za svojo 

dejavnost.   

 Učenci prihajajo v šolo po 7.00 uri in ne prej. Učenci vstopajo skozi garderobo.    

 V času pouka je v šoli obvezna uporaba šolskih copat, pri uri športne vzgoje pa športnih 

copat (v telovadnici).   

 Med vzgojno-izobraževalnim delom na šoli se vedejo disciplinirano, upoštevajo točnost, 

redno nosijo pripomočke za pouk, poslušajo razlago in navodila, izvajajo zastavljene 

naloge, se izogibajo dejavnostim, ki povzročajo hrup, žalijo učitelja ali sošolce in z 

ničemer ne motijo pouka, sošolcev, učiteljev ali drugih delavcev šole.    

 V času pouka (tako med učnimi urami kot med odmori) šolske stavbe NI dovoljeno 

zapuščati. Za predčasen ali začasen odhod iz šole morajo učenci dobiti dovoljenje učitelja 

ali razrednika.    

 Učitelj je dolžan točno začeti in končati učno uro. Učenci ob koncu učne ure zapustijo 

učilnico šele potem, ko jim to dovoli učitelj.    

 Če učitelja ni k uri, reditelj to sporoči v tajništvo.    

 Odmori so namenjeni pripravi na delo, glavni odmor pa malici in pripravi na pouk.    

 Učenci in učitelji vzdržujemo red v šolski stavbi in njeni okolici.    

 Učenci med odmori morajo upoštevati navodila dežurnih.   

Po končanem pouku nepotrebno vračanje v šolo ali vzdrževanje v njej ni dovoljeno.   

Učenci spoštujejo pravice drugih učencev šole. Imajo spoštljiv in strpen odnos do 

individualnosti, človeškega dostojanstva, etične pripadnosti, veroizpovedi, rase in spola.   

 S svojim vedenjem ne ogrožajo ali vznemirjajo drugih učencev s fizičnim in besednim 

obračunavanjem ali nadlegovanjem.   

 Bodimo strpni med seboj. Nikomur ne storimo nič takega, kar ne želimo, da bi drugi 

storili nam!   

 Drugo.   

   

B.  ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI UČENCEV  MED MALICO IN KOSILOM   

   

 Šolsko malico in kosila pripravlja kuhinjsko osebje. Učenci malicajo in kosijo po 

razporedu v jedilnici.   

 Za red in kulturno obnašanje pri malici in kosilu poskrbita razrednik oz. dežurni učitelj, ki 

mora biti prisoten.    

 Po končani malici dežurni učenec poskrbi, da je jedilnica  urejena. Posodo in ostanke 

hrane odnese v kuhinjo in pobriše mize. Enak postopek velja tudi za kosilo.   

 Drugo.   

   

C.  DEŽURSTVO UČENCEV IN STROKOVNIH DELAVCEV   

   



Da bi vzgojno-izobraževalno delo potekalo nemoteno in bi se zagotovila varnost, opravljajo 

učenci in učitelji v posameznih šolskih prostorih dežurstvo. Za opravljanje dežurstva veljajo 

posebna navodila:   

   

Dežurstvo učencev:   

 Dežurni učenec dežura od 7.15 do 14.00 ure   

 Pomaga pri malici in razdelitvi kosil za 1. in 2. razredi in po obrokih pobriše in uredi 

jedilnico.   

 O učencih, ki niso upoštevali pravil hišnega reda obvesti dežurnega  ali ostale učitelje.   

 Opravlja obhod v garderobi, šolskih hodnikih in učilnicah ter poskrbi za urejenost 

prostorov.   

 Če mora prisostvovati kakšno uro pri pouku (preizkus znanja ali spraševanje), si poišče 

nadomeščanje in o tem obvesti dežurnega učitelja.   

 Drugo.   

   

Dežurstvo strokovnih delavcev:   

 Dežurstvo  opravljajo učitelji po vnaprej določenem razporedu, ki je objavljen na oglasni 

deski v zbornici.    

 Dežurstvo vključuje jutranje dežurstvo v garderobi, dežurstvo med odmori, dežurstvo v 

jedilnici v času malice in kosila in dežurstvo po zaključenem pouku v garderobi.     

 Za nadzor na hodnikih, učilnicah in v drugih prostorih šole poleg dežurnih učiteljev 

poskrbijo tudi drugi delavci šole, če je to potrebno.   

 Učenci, ki so vezani na organizirane prevoze, počakajo nanje v prisotnosti dežurnega 

učitelja na šolskem dvorišču.  Drugo.   

   

Naloge dežurnega učenca oddelka:   

 Javita odsotnost učitelja v tajništvu šole, dežurnemu učitelju ali ravnatelju, če učitelja ni v         

razred 5 minut po zvonjenju.    

 Zadnja zapuščata razred in pred tem pobrišeta tablo, uredita stole, pobereta smeti, 

prezračita učilnico, pogasneta luči,  pospravita učno opremo, če tako zahteva učitelj.    

Če opazita poškodbe inventarja, to takoj sporočita učitelju pri pouku.  

Drugo.   

    

D.  VARNOST PRI DNEVIH DEJAVNOSTI IN ŠOLI V NARAVI   

   

Večina dni dejavnosti se izvaja izven šolskih prostorov, zato bomo varnosti posvečali še 

posebno pozornost. Učenci bodo večinoma dobili ustna navodila, občasno tudi pisna, starši pa 

na roditeljskih sestankih.   

Zaradi varnosti ni dovoljeno:   

 Oddaljevanje od skupine brez vednosti ali naročila izvajalca programa.   

 Uporabljanje pripomočkov in rekvizitov, ki niso neposredno vezani na program in 

motijo izvajanje programa (mp3, mp4 – predvajalniki, rač. Igrice, mobilni telefoni…).   

 Posedovanje in uživanje prepovedanih substanc in energijskih ter gaziranih pijač.  

 Drugo.   

   



         

E.  VARNOST PRI ŠPORTNIH AKTIVNOSTIH   

   

Športne aktivnosti se marsikdaj izvajajo tudi zunaj šolskih prostorov.    

Pri izvajanju športnih aktivnosti ni dovoljeno:   

 Oddaljevanje od vadišča brez navodil učitelja oziroma trenerja.   

 Puščanje osebnih predmetov na prostorih, ki za to niso primerni.   

 Uporaba športnih rekvizitov brez navodil.   

 Vadba brez nadzora ali navodila učitelja ali zunanjega mentorja.   

 Udeležba na vajah brez primernega oblačila in obutve.   

 Vstopati v telovadnico, šolsko igrišče ali drug vadbeni prostor brez dovoljenja oziroma 

spremstva učitelja.  

 Drugo.   

   

  

4.5. PRAVILA OPRAVIČEVANJA ODSOTNOSTI IN UKREPI   

   

 Odsotnost od pouka morajo starši opravičiti osebno ali v pisni obliki in jo morajo 

posredovati razredniku najkasneje v petih dneh po prihodu učenca v šolo. Če starši vzroka 

izostanka ne sporočijo v petih delovnih dneh od prvega dne izostanka dalje, jih šola 

obvesti o izostanku učenca in jih pozove, da izostanek pojasnijo.  

 Učenec, ki zamudi pouk se vpiše v dnevnik z opombo_ nekaj minut. Ko takšen učenec 

zamudi nekajkrat in se ga pred tem že opozori na zamujanje in ravno tako njegove starše, 

se mu izreče vzgojni ukrep.   

 Učenec lahko izostane od pouka, ne da bi starši sporočili vzrok izostanka, če njegov 

izostanek vnaprej napovejo, vendar ne več kot pet dni v šolskem letu.  

 Ravnatelj lahko na željo staršev iz opravičljivih razlogov dovoli učencu daljši izostanek 

od pouka.  

 Drugo.   

  

    

   

Pravila šolskega reda  OŠ Brusnice so bila sprejeta  28. 9. 2018 

 

Ravnateljica: Jasmina Hidek  


