
1. ŠOLSKI DAN 
in 

ORGANIZACIJA DELA



PRIHOD V ŠOLO

o ZAPOSLENI – do 8.00

o UČENCI RAZREDNE STOPNJE

1. in 2. razred 3. in 4. razred

ob 8.05 ob 8.10

LEVO – AVLA DESNO - GARDEROBA



PRIHOD V ŠOLO

o UČENCI 5. RAZREDA

ob 8.15 skozi

GLAVNI VHOD

* 1. šolski dan – razredniki 5. in 6. razredov  
pričakajo učence na parkirišču pred šolo, 

vstopijo skupaj z razredniki



PRIHOD V ŠOLO

o ZAPOSLENI – DO 8.00

o UČENCI PREDMETNE STOPNJE

ob 8.05 ob 8.10

6. razred in 8. razred 7. razred in 9. razred

GLAVNI VHOD    MEDZIDEK GLAVNI VHOD  MEDZIDEK

Učenci predmetne stopnje vstopajo z masko in jo imajo v razredu ter na hodniku.



PRIHOD V ŠOLO, ODHOD IZ ŠOLE

PRIHOD K PREDURI (0. ura) – ob 7. 25

ODHOD DOMOV: 1. šolski dan ob 11.50, ostale dneve pa po 
razporedu:

❖ Učenci, ki bodo v oddelkih OPB-ja bodo odhajali domov glede na 
prijavo ob 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, kasneje po dogovoru z 
učiteljem.

❖ Učenci, ki niso v OPB, odidejo domov takoj po končanem pouku oz. 
kosilu: čas

1. odhod 11.55-12.00

2. odhod 12.45-13.00

3.odhod 13.30-13.40

4. odhod 14.00-14.10



GARDEROBE

5. RAZREDI: pred razredom

6. RAZREDI: glavna garderoba

7. RAZREDI: glavna garderoba 

8. RAZREDI: hodnik naravoslovje

9. RAZREDI: hodnik slovenščina

Učenci odložijo obuvala pod klop, ki je dodeljena njihovemu razredu, ob 
odhodu pa copate odložijo na klop (za lažje čiščenje).

Oblačila odnesejo v razred.



VARSTVO UČENCEV

JUTRANJE VARSTVO

Glede na prijavo in po dogovoru z razredniki v učilnicah
določenih za JV. Pri vhodu jih bo sprejel zaposleni, ki jih bo
pospremil v učilnico vsak dan ob 6.00, 6.30, 7.00 in 7.30.

VARSTVO VOZAČEV - predmetna stopnja

Po končanem pouku učenci počakajo na prevoz zunaj pred
šolo, varstva po učilnicah ne bo.



PREHRANA

MALICA:
• RS - dostava v avlo

• PS - dežurni učenci pridejo po malico in jo prinesejo v 
razred

Učitelji, ki so 2. šolsko uro z učenci, ostanejo z 

njimi pri malici. Pomembno:

◦ razkuževanje miz

◦ umivanje rok

◦ delitev malice



PREHRANA

KOSILO:

Učenci se po odhodu iz učilnice obujejo. 

Učenci zadnje triade, ki imajo kosilo ali gredo po pouku
domov, odidejo sami do garderob oziroma v jedilnico.

Učenci vozači po končanem pouku počakajo na prevoz zunaj
pred šolo.



ŠOLSKA PRAVILA in KRŠITVE

LAŽJE KRŠITVE ŠOLSKIH PRAVIL:

o nestrpnost ali nespoštljivo vedenje do učencev ali
zaposlenih,

o nespoštovanje Hišnega reda,

o neizpolnjevanje učnih ali drugih šolskih obveznosti,

o zamujanje k pouku ali drugim vzgojno-izobraževalnim
dejavnostim,

o neupravičena odsotnost v varstvu vozačev,

o motenje učencev ali zaposlenih pri delu,



ŠOLSKA PRAVILA in KRŠITVE

o uporaba mobitela ali drugih elektronskih naprav v šoli ali
na dnevih dejavnosti,

o ogrožanje varnosti drugih učencev ali zaposlenih,

o neodgovorno ravnanje s premoženjem šole ali lastnino
učencev ali zaposlenih, 

o nesodelovanje pri organiziranih akcijah urejanja šole
(npr. čistilne akcije),

o kršitve pravil dežurstva učencev,

o neupoštevanje navodil zaposlenih na šoli.

OB KRŠITVI RAZREDNIK IZREČE VZGOJNI UKREP.



TELEFONI in PAMETNE URE SO V ŠOLSKI TORBI IN 
VES ČAS POUKA IZKLOPLJENI oz. IZKLJOPLJENE.

V NUJNIH PRIMERIH LAHKO UČENEC OPRAVI  KLIC IZ 
PISARNE ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE ALI TAJNIŠTVA.



ŠOLSKA PRAVILA in KRŠITVE

HUJŠE KRŠITVE ŠOLSKIH PRAVIL:

o ponavljajoče lažje kršitve,

o neopravičeni izostanki nad 12 ur,

o uničevanje pisnih obvestil za starše,

o uporaba mobitelov ali drugih elektronskih naprav z namenom fotografiranja ali
snemanja v šoli ali pri šolskih dejavnostih,

o uporaba pirotehničnih sredstev v  šoli,  na zunanjih površinah šole,
ekskurzijah,

o izsiljevanje drugih učencev ali delavcev šole,

o namerno poškodovanje ali uničevanje šolske opreme, zgradbe ter stvari ali
opreme drugih učencev, delavcev ali obiskovalcev šole,

o kraja lastnine šole, lastnine drugih učencev, delavcev ali obiskovalcev šole,

o uničevanje uradnih dokumentov ali ponarejanje podatkov ali podpisov v  
uradnih dokumentih ali listinah, ki jih izdaja šola,



ŠOLSKA PRAVILA in KRŠITVE

o goljufanje pri testih (prepisovanje ali uporaba nedovoljenih
pripomočkov),

o grob verbalni napad na učenca, učitelja, delavca šole ali drugo osebo,

o fizični napad na učenca, učitelja, delavca šole ali drugo osebo,

o ogrožanje življenja ali zdravja učencev ali delavcev šole,

o kajenje ali prinašanje, posedovanje, ponujanje, prodajanje ali uživanje
alkohola, drog ali drugih psihoaktivnih sredstev ali napeljevanje sošolcev
k takemu dejanju,

o prihod oziroma prisotnost pod  vplivom alkohola,  drog ali drugih
psihoaktivnih sredstev,

o spolno nadlegovanje učencev ali delavcev šole.

RAZREDNIK PODA PREDLOG ZA VZGOJNI OPOMIN – ODLOČI 
UČITELJSKI ZBOR.



UKREPANJE OB KRŠITVAH

o VZGOJNI UKREP – ob lažji kršitvi šolskih pravil

3 vzgojni ukrepi = predlog učiteljskemu zboru za izrek opomina

o VZGOJNI OPOMIN – ob 3 lažjih kršitvah ali 1 hujši

(predlog učiteljskemu zboru za izrek opomina)

o 2. OPOMIN – prestavitev, šola lahko obvesti CSD

o 3. OPOMIN – prešolanje na drugo šolo 


