
PRAVILA HIŠNEGA REDA IN LEPEGA VEDENJA, KI SMO JIH DOLŽNI 

UPOŠTEVATI 

 

Na OŠ Litija smo v šolskem letu 2009/10 sprejeli vzgojni načrt, ki ga sproti dopolnjujemo. 

Ta temeljni dokument določa pravila obnašanja in ravnanja v šoli in obenem predvideva 

ukrepe v primeru kršitev. V celoti je dostopen na spletni strani šole. Na tem mestu so strnjena 

temeljna pravila, ki nam zagotavljajo kvalitetno izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti 

in vzpostavljajo pogoje varnega okolja ter medsebojnega spoštovanja.  

            PRIČETEK REDNEGA POUKA IN DRUGIH DEJAVNOSTI V ŠOLI 

 

Pričetek rednega pouka je ob 8. uri. Nekatere dejavnosti (interesne dejavnosti, dodatni, 

dopolnilni pouk) se izvajajo že ob 7.30, jutranje varstvo za učence 1. razreda pa se 

pričenja ob 6. uri. Varstvo za učence-vozače je v jedilnici od 7.00 do 7.40, ko učenci 

odidejo v učilnice, kjer imajo redni pouk.  

 

PRIHAJANJE V ŠOLO IN ODHAJANJE IZ ŠOLE 

 

- Starši, ki pripeljejo učence 1. razreda v jutranje varstvo, pozvonijo pri domofonu ob 

vhodu za 1. triado. Učiteljica jutranjega varstva  jim bo odprla vhod. Starši svojega 

otroka pospremijo do garderobe za 1. triado. Od tam otroci sami odidejo v 

igralnico.  

- Vhod za 1. triado se odklene ob 7.00. Skozenj od 7.00 do 7.45 vstopajo učenci-vozači 

in učenci, ki imajo na urniku določeno dejavnost ob 7.30. Učenci se preobujejo v 

svojih garderobah in odidejo v ustrezne učilnice, kjer poteka dejavnost, h kateri so 

namenjeni. 

- Učenci k rednemu pouku vstopajo ob 7.45, ko se odpre tudi glavni vhod, ki je 

namenjen učencem 2. in 3.triade.     

- Ob 8. uri se vsi vhodi zaklenejo. Če se zgodi, da učenec zamudi, pozvoni na domofon 

v tajništvo ali računovodstvo šole,  od koder mu bodo odprli vhod. 

- Po končanih šolskih obveznostih se učenci ne zadržujejo v prostorih šole ali v okolici. 

Zadrževanje v šoli po končanem vzgojno-izobraževalnem procesu je dovoljeno samo 

v primeru organiziranega varstva ali na podlagi dovoljenja razrednika oz. ravnatelja..  

- Starši učencev 1. triade, ki prihajajo v šolo po svoje otroke po končanem pouku, te 

počakajo pri garderobi 1. triade.  

- Učence podaljšanega bivanja, ki odhajajo iz šole v spremstvu staršev,  bodo učiteljice 

podaljšanega bivanja napotile do garderobe, ko jih bodo starši poklicali preko 

domofona. Odhodi iz šole so po 14.00, do takrat pa poteka učni proces. Odhod učenca 

iz podaljšanega bivanja pred 14. uro je možen le v izjemnih primerih, ko starši izredni 

odhod najavijo. Starši svoje otroke počakajo pri garderobi 1. triade, kamor bodo prišli. 

- Za učence vozače, ki se jim pouk konča prej, kot imajo organiziran prevoz,  je 

obvezna prisotnost v učilnici, ki je določena za varstvo vozačev, in sicer  6.in 7. šolsko 

uro. 

- Vsi obiskovalci (starši učencev OŠ Litija, drugi), ki želijo vstopiti v šolo se najavijo 

preko domofona v tajništvo ali računovodstvo od koder jim bodo odprli vhod. 

 



 

SOBIVANJE IN DELO V ŠOLI 

- Učenci hodijo po šolskih prostorih v copatih, športna obutev je dovoljena le v šolski 

telovadnici. Za odhod na ure športa se učenci obvezno preobujejo v čevlje in se pri 

prehajanju v športno dvorano držijo navodil učitelja, ki jih poučuje šport. 

- K pouku prihajajo učenci pripravljeni, redno opravljajo domače naloge in prinašajo v 

šolo šolske potrebščine.  

- Pouk poteka pod vodstvom učitelja in po razporedu v učilnicah, kot določa urnik. 

Učenci so pri pouku aktivno vpeti v vzgojno-izobraževalni proces in upoštevajo 

navodila učitelja. Vzdržujejo red, mir in delovno razpoloženje. 

- Učenci počakajo učitelja tiho in mirno. V primeru, da učitelja ni 5 minut po 

najavljenem začetku pouka, dežurni učenec (reditelj) oddelka o tem obvesti  

kateregakoli učitelja v zbornici ali tajništvo šole, če ni v zbornici nikogar. 

- Po končanem delu učenci pospravijo za seboj in skrbijo za urejenost učilnic ter drugih 

šolskih prostorov. 

- Po šolskih prostorih hodijo učenci umirjeno, brez tekanja in vpitja. Vedejo se, tako da 

ne ogrožajo lastne varnosti in varnosti drugih.  

- Učenci prihajajo k uram točno, če zamudijo, se opravičijo in navedejo vzrok zamude. 

Po zvonjenju se ne zadržujejo na hodnikih in v drugih delih šolske zgradbe. Med 

odmorom se pripravijo na pouk. Med odmori mirno menjajo učilnice, pozorni so zlasti 

na mlajše učence in učence s posebnimi potrebami.  

- Med poukom, varstvom vozačev ali urami interesnih dejavnosti učenci ne smejo 

zapustiti učilnice brez dovoljenja učitelja. Učenec lahko predčasno zapusti šolo le s 

pisnim zahtevkom staršev.  

- Mobilni telefoni in druge podobne naprave v šolskem prostoru niso dovoljene; v 

primeru kršitev učitelj napravo odvzame in jo zakoniti zastopnik otroka lahko 

prevzame v tajništvu šole. Za morebitno izgubo ali krajo šola ne odgovarja. 

- Učenci naj v šolo ne prinašajo dragocenih predmetov; za izgubo oz. krajo teh šola ne 

odgovarja. 

- V naše skupno življenje sodi tudi primeren odnos do drugega učenca in vseh odraslih. 

Znamo jih pozdraviti, se jim zahvaliti, se jim opravičiti, jih prositi ...  

- Vsako namerno povzročanje škode pomeni kršitev pravil vzgojnega načrta. 

- Učenci malicajo v učilnici, kjer imajo pouk tretjo šolsko uro. Učenci predmetne 

stopnje, ki imajo tretjo šolsko uro na urniku šport,  malicajo v šolski jedilnici. V šolski 

jedilnici malicajo tudi učenci 8. in 9. razreda, kjer bodo z njimi učitelji, pri katerih so 

imeli pouk drugo šolsko uro. Pri prehranjevanju upoštevajo higienska priporočila, se 

kulturno obnašajo in za seboj pravočasno pospravijo. V šolski jedilnici, kjer se delijo 

obroki hrane, se lahko zadržujejo le učenci, ki so takrat naročeni na zajtrk ali kosilo. 

Izjema je malica, ko so v jedilnici vsi učenci razredov, ki malicajo v jedilnici (tudi 

tisti, ki na malico niso naročeni). 

- Odprt prostor (pri češnji) je namenjen učencem za različne vodene dejavnosti. 

- Učenci so dolžni vsak dan spremljati urnik, ki je dostopen na spletu. Ker se zaradi 

nepredvidenih dogodkov urnik lahko spremeni kadarkoli, je najbolje, če učenec 

podatke preveri še predno odide v šolo. 

- Vsak teden so v oddelku štirje reditelji. Dva poskrbita za prinašanje malice ter 

odnašanje posode, pribora in ostankov hrane nazaj v šolsko kuhinjo. Druga dva skrbita 

za red in čistočo v učilnici in v jedilnici (po vsaki uri skrbno pobrišeta tablo, po malici 

pobrišeta mize, pred pričetkom pouka javita učitelju odsotne učence, obvestita 



kateregakoli učitelja šole ali tajništvo šole, če učitelja ni k pouku več kot 5 minut po 

zvonjenju). 

- Učenci so dolžni ločevati odpadke, tudi odpadke po zajtrku, malici in kosilu. Glede 

tega so jim v pomoč prisotni učitelj, čistilka ali kuharica. 

- Vse želje, težave, prošnje in zahteve učenci najprej rešujejo z razrednikom pri razredni 

uri. Učenci lahko dobijo ustrezen strokovni nasvet pri razredniku in v primeru potrebe 

tudi pomoč v svetovalni službi. Učenci lahko probleme izpostavijo in rešujejo tudi 

preko Skupnosti učencev šole.  

- Pravila obnašanja v enaki meri veljajo tudi na vseh ostalih oblikah pouka (šola v 

naravi, dnevi dejavnosti, ekskurzije, učni sprehodi) in na šolskih prevozih. 

 

 

Z upoštevanjem navedenih pravil bomo uspešnejši, strpnejši in varnejši.  

 

 

 


