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ŠOLSKI RED  
 
 

I. Pravice učenca 
 

Pravice učenca v osnovni šoli so:  
– Učenec ima pravico obiskovati pouk oziroma se udeleževati drugih dejavnosti, ki jih 
organizira šola. Učencu šola lahko občasno zagotovi doseganje ciljev izobraževanja 
tudi v drugih oblikah organiziranega dela z učenci z namenom, da se učencem 
zagotovi varnost ali nemoten pouk. 
– da pridobiva znanje, spretnosti in navade za vseživljenjsko učenje,  
– da mu je v šoli zagotovljeno varno in spodbudno okolje,  
– da šola organizira življenje in delo s spoštovanjem univerzalnih civilizacijskih 
vrednot in posebnosti različnih kultur,  
– da mu šola zagotavlja enakopravno obravnavanje ne glede na spol, raso in etnično 
pripadnost, veroizpoved, socialni status družine in druge okoliščine,  
– da šola zagotovi varovanje njegovih osebnih podatkov v skladu z zakonom in 
drugimi predpisi,  
– da učitelji in drugi delavci šole spoštujejo njegovo osebnost in individualnost ter 
njegovo človeško dostojanstvo in pravico do zasebnosti,  
– da mu je omogočeno tudi izven pouka pridobiti dodatno razlago in nasvet,  
– da se pri pouku upošteva njegova radovednost ter razvojne značilnosti, predznanje 
in individualne posebnosti,  
– da pri pouku dobi kakovostne informacije, ki sledijo sodobnemu razvoju znanosti in 
strok,  
– da dobi o svojem delu sprotno, pravično in utemeljeno povratno informacijo,  
– da dobi pri svojem delu pomoč in podporo, če ju potrebuje,  
– da svoji razvojni stopnji primerno sodeluje pri oblikovanju dni dejavnosti, ekskurzij, 
interesnih dejavnosti in prireditev šole,  
– da se lahko svobodno izreče o vseh vprašanjih iz življenja in dela šole,  
– da se vključuje v delo oddelčne skupnosti učencev, skupnosti učencev šole in 
šolskega parlamenta,  
– da sodeluje pri ocenjevanju,  
– da sodeluje pri dogovorjenih skupnih aktivnostih. 

II. Dolžnosti in odgovornosti učenca 

a) Splošni del 

1.  da spoštuje pravice drugih učencev in delavcev šole in ima spoštljiv in strpen 
odnos do individualnosti, človeškega dostojanstva, etnične pripadnosti, veroizpovedi, 
rase in spola,  
2.  da izpolni osnovnošolsko obveznost, 
3.  da redno in točno obiskuje pouk in druge vzgojno-izobraževalne dejavnosti,  
4.  da izpolnjuje svoje učne in druge šolske obveznosti,  
5. da učencev in delavcev šole ne ovira in ne moti pri delu,  
6 . da v šoli in izven šole skrbi za lastno zdravje in varnost ter ne ogroža zdravja in 
varnosti ter osebnostne integritete drugih učencev in delavcev šole,  
7. da spoštuje pravila hišnega reda, šolskega reda in vzgojni načrt šole, 
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8. da varuje in odgovorno ravna s premoženjem šole ter lastnino učencev in delavcev 
šole ter le-tega namerno ne poškoduje,  
 9. da se spoštljivo vede do drugih,  
10. da sodeluje pri urejanju šole in šolske okolice, dogovorjenem v oddelčni  
skupnosti ali skupnosti učencev šole,  
11. da sodeluje pri dogovorjenih oblikah dežurstva učencev. 

b) Posebni del 

     12. Učenci pridete v šolo največ 10 minut pred pričetkom pouka. Vstopate skozi 
dodeljene vhode po posameznih triadah.  
    13. Učenci 1. razreda, vključeni v jutranje varstvo, počakate na pouk v igralnici ali 
v učilnici. Jutranje varstvo traja od 6.30 do 8.25 ure.  
    14. Ob vstopu v šolo se preobujete in napotite h garderobnim omaram, kjer 
shranite čevlje in garderobo. Vsi učenci ste preobuti v copate. Hoja po šoli v čevljih 
ali športnih copatih je prepovedana! 
     15. Učenci vozači počakate na začetek pouka v organiziranem varstvu vozačev. 
Po končanem pouku počakate tiho na avtobus v vetrolovu šole. Dolžni ste iti na prvi 
avtobus po vašem končanem pouku. 
     16. V šoli in med dejavnostmi izven nje, ki jih organizira šola ste učenci oblečeni 
primerno letnim časom in dejavnostim. Oblačite se tako, da varujete zdravje in z 
napisi in poslikavami ne žalite drugih. V notranjih prostorih šole ne nosite pokrival. 
     17. Na začetek pouka počakate pred učilnico, kjer imate prvo učno uro po urniku. 
V odmorih se selite v učilnico, kjer imate naslednjo uro pouk in v učilnici počakate na 
učitelja. Če učitelj zamuja več kot 5 min, je reditelj dolžan to javiti v zbornico ali v 
tajništvo. 
     18. Učna ura traja 45 minut. Odmori med urami trajajo 5 minut. Med 5 minutnimi 
odmori dežurni učenci prezračite učilnice. V glavnem odmoru, ki traja 30 minut, je 
malica. Po 5. učni uri je odmor za kosilo. Učenci ste dolžni upoštevati šolski zvonec. 
Učenci 1. triade imate malico v razredu. Odmor za malico za ostale učence je po 1. 
učni uri. Pred malico si učenci umijete roke v učilnici in greste v spremstvu učitelja v 
jedilnico po razporedu, ki ga za vsako šolsko leto pripravi vodja šolske prehrane. 
Seznami nadzornih učiteljev so v jedilnici in v šolski avli. 
    19. Med malico učitelji in učenci skrbite za red v jedilnici. Učitelji spremljevalci na 
razredni stopnji pomagate učencem pri razdelitvi malice. Nadzorni učitelj skrbi za red 
in kulturno uživanje hrane. 
    20. Po končani malici dežurni učenci pobrišete mize in uredite stole. Ostali učenci 
mirno zapustite jedilnico. 
    21. Po končani šolski uri in po končani malici je vsak učenec odgovoren, da za 
sabo pospravi! 
    22. Med šolskimi odmori učenci nimate vstopa v šolsko zbornico, razen v nujnih 
primerih.  
   23. Učenci prihajate k pouku redno in točno. V razredu morate biti ob zvonjenju.  
   24. Šolskega prostora med poukom in dežurstvom ni dovoljeno zapustiti – meja so 
šolske breze. V lepem vremenu je učencem PS dovoljeno preživljanje v obeh glavnih 
odmorih pred glavnim vhodom. V tem času je prepovedana uporaba koles, skirojev in 
drugih prevoznih sredstev, enako velja za prepoved uporabe vseh  elektronsko  
komunikacijskih naprav. O vzgojnih ukrepih ob morebitnih kršitvah odloča razrednik.  
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   25. V primeru odsotnosti morajo starši razredniku odsotnost opravičiti 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. Učenci so dolžni obveščati starše o svojih 
izostankih. 
   26. Pravila obnašanja učencev v garderobah: 
- v garderobo vstopamo v tišini, 

- vrata garderobe odpiramo in zapiramo s pomočjo kljuke, 

- vsa oblačila so na obešalnikih in na klopi, 

- na tleh je samo obutev (copati), ki je trenutno ne uporabljate, 

- preoblečeni in pripravljeni na šport, počakate na učitelja, 

- obvezna je uporaba čistih športnih oblačil in obutve. 

Naloge rediteljev: 

- prvi vstopi v garderobo in pregleda, če je vse v redu, 

- opozori sošolce in sošolke, če so preglasni, 

- poroča učitelju o stanju v garderobi. 

- vsi učenci poskrbite, da garderobe za vami ostanejo čiste, 

- kadar imamo šport na zunanjih površinah (igrišče, Stari grad…), se v   garderobi 

preoblečete, nato greste v omarico po obutev in ven. Obutve za zunanjo uporabo ne 

nosite v garderobo, 

- v garderobo ne nosimo hrane, vodo v plastenkah imejte označeno z imenom, 

- v garderobe je dovoljen vstop samo učencem, ki imajo športne dejavnosti, 

- vsako škodo, nastalo iz malomarnosti in neupoštevanja navodil, bo moral učenec 

poravnati sam, 

- prepovedan je vnos in uporaba mobilnih telefonov, tablic in drugih elektronskih 

naprav.    

   27. Učenci od 5. do 9. razreda se zadržujete le v pritličju, ne pred knjižnico, razen, 

če jo obiščete in se zadržujete v njej. 

   28. Po končanem pouku greste učenci do garderobne omare, vzamete svoje stvari, 

se preobujete in zapustite šolsko poslopje. 

   29. Reditelji v razredu imate še naslednje naloge: 
➢ na začetku vsake ure javite manjkajoče učence in obveščate o drugih 

dogodkih, ki so pomembni za pouk; 
➢ med poukom in po učni uri pobrišete tablo; 
➢ po končani malici pobrišete mize v jedilnici; 
➢ po končanem pouku zadnji zapustite razred. Pred tem preverite, če je učilnica 

pospravljena, zaprete okna in vrata ter ugasnete luči. 
➢ pri vratih avle skrbite za red ob prihodu v šolo. 

   30. Dežurni učenec je dolžan upoštevati in izvajati določila Pravilnika o dežurstvu.  
Naloge, ki jih mora upoštevati in opraviti dežurni učenec: 
- Učenec prične z dežurstvom ob 8.05 in konča ob 14.00. 
- Dežurata po dva učenca iz istega razreda. 
- Dežurni ob 8.10 uredi stole v jedilnici, po malici ob 9.45 pa pregleda in 
po potrebi pospravi po jedilnici (mize, stoli, tla...). Po kosilu ob 13.45 v jedilnici 
pobriše 
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mize, stole zloži na mize, pobere tudi večje odpadke, ki so pod in okoli miz (prtički, 
hrana...). 
- Vrstni red dežurnih učencev določi učitelj – razrednik, zato se učenci ne smejo 
sami dogovarjati oziroma iskati zamenjav. O menjavi mora biti razrednik obveščen! 
- Prinašanje sladkih in slanih prigrizkov ter gaziranih pijač NI dovoljeno. 
- Osnovna skrb dežurnega učenca je kontrola ob vseh treh glavnih vhodih 1., 2. in 3 
triada). Mesta dežurnega učenca ne smeta nikoli zapustiti oba učenca hkrati! 
- Dežurna učenca ob koncu malice naredita obhod po šoli in preverita, če so kje 
ostanki hrane in druge nečistoče. 
- Po odmoru za malico obišče vse razrede z mapo, kamor učitelji označijo prisotnost 
učencev. 
- Prijazno sprejme vsakogar, ki obišče šolo: ga pozdravi, v dežurni dnevnik zapiše 
ime, priimek in namen obiska. Pokaže mu pot na želeno mesto. V dnevnik zapiše tudi 
učenca, ki zamudi pouk (ime in priimek, čas, razlog zamude). 
- Kontrolira učence, ki odhajajo od pouka oz. se med urami pouka sprehajajo po šoli 
ali odidejo iz nje. O tem takoj obvesti dežurnega učitelja. 
- Skrbi za garderobo razredne stopnje. Vsako uro pregleda garderobo, manjši nered 
uredi sam, na večji nered takoj opozori učitelja posameznega razreda. 
- Skrbi za red v straniščih razredne in predmetne stopnje. Na to je pozoren še 
posebej po odmoru. O morebitnem neredu takoj obvesti dežurnega učitelja. Na šoli 
imamo urejene »šolske tematske kotičke«. Dežurni po vsakem odmoru preveri 
urejenost kotičkov in uredi morebitni nered. 
- Uporaba elektronskih naprav je v skladu s pravili Hišnega reda OŠ Simona Jenka 
Smlednik tudi v času dežuranja nedovoljena. 
- Mesto dežurnega učenca ob glavnem vhodu je namenjeno izključno opravljanju 
dežurne službe, zato mora poskrbeti, da ga drugi učenci pri tem ne motijo. 
- Dežurni je vedno pripravljen priskočiti na pomoč tudi hišniku in učiteljem. 
- Po končanem dežurstvu se učenec in dežurni učitelj pogovorita o opravljeni dežurni 
službi (uspešnost opravljenega dela, pohvale, graje, predlogi za izboljšanje). Dežurni 
učitelj zapiše ugotovitve in se podpiše na dežurni dnevnik. Razredniki sproti na 
razrednih urah analizirajo delo dežurnih učencev. 
- Dežurni učenec mora prepisati učno snov in opraviti vse obveznosti, ko je zaradi 
dežuranja manjkal pri pouku. 
- Mapa dežurnega učenca in zapisnik sta dokumenta šole in morata biti urejena! 
- Dežurni učenec mora imeti po končanem dežurstvu prepisano učno snov kar 
preverita dežurni učitelj ali razrednik. 
- Učenec poskrbi, da je šola zaklenjena v času pouka od 8.35 do 12.15. Ključ dobi pri 
razredničarki  in ga tudi njej vrne. 
   31. Prinašanje elektronsko komunikacijskih naprav v šolo je dovoljeno pod 
pogojem, da so izklopljene.  V primeru, da jih uporabljate brez učiteljevega 
dovoljenja v času vzgojno izobraževalnega procesa – pouk, odmori, dan dejavnosti- 
vam  jih učitelj odvzame in jih preda ravnatelju. Ravnatelj jih vrne staršem ali 
skrbnikom, ko ti pridejo ponj  z učencem ali ga vrnemo učencu na koncu šolskega 
leta. Naprave imate učenci na  lastno odgovornost,  šola zanje ne odgovarja. 
   32. Učenci, ki prihajate v šolo s kolesom, s kolesom z motorjem ali električnim, 
navadnim skirojem, morate imeti opravljene vse obveznosti cestno prometnih 
predpisov (čelada in ustrezni vozniški izpit). Vozila hranite v kolesarnici oziroma na to 
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predvidenem prostoru in se z njimi ne vozite po šolskih površinah. Učenci poskrbite 
za varno hrambo vozil ( naj bodo zaklenjena).  
   33. V primeru groženj ali nasilja nad dežurnim učencem, dežurni učenec takoj 
obvesti razrednika ali kateregakoli delavca šole. 
   34. Vsi skrbimo za šolsko premoženje in okolico. Vso namerno ali iz malomarnosti  
povzročeno škodo plača povzročitelj. V primeru, če sošolci škodo in povzročitelja 
prikrivate, plačate vsi učenci v razredu. 
   35. Plezanje po drevesih in ograjah na šolskem prostoru je prepovedano! 
 

III.  Kršitve in hujše kršitve šolskega ali hišnega reda 

Učenec, ki ne izpolnjuje svojih dolžnosti iz II. dela Šolskega reda, stori kršitev.  
Hujše kršitve v skladu s šolskimi pravili so:  
a) ponavljajoče neizpolnjevanje svojih dolžnosti iz II. dela Šolskega reda 
b) občasni neopravičeni izostanki nad 12 ur oziroma strnjeni neopravičeni izostanki 
nad 18 ur,  
c) uporaba pirotehničnih sredstev v šoli, na zunanjih površinah šole ali na šolskih 
ekskurzijah,  
č) izsiljevanje drugih učencev ali delavcev šole,  
d) namerno poškodovanje in uničevanje šolske opreme, zgradbe ter stvari in opreme 
drugih učencev, delavcev ali obiskovalcev šole,  
e) kraja lastnine šole, drugih učencev, delavcev ali obiskovalcev šole,  
f) popravljanje in vpisovanje ocen v šolsko dokumentacijo,  
g) uničevanje uradnih dokumentov ter ponarejanje podatkov in podpisov v uradnih 
dokumentih in listinah, ki jih izdaja šola,  
h) grob verbalni napad na učenca, učitelja, delavca šole ali drugo osebo,  
i) fizični napad na učenca, učitelja, delavca šole ali drugo osebo,  
j) ogrožanje življenja in zdravja učencev in delavcev šole,  
k) kajenje ter prinašanje, posedovanje, ponujanje, prodajanje ali uživanje alkohola, 
drog ter drugih psihoaktivnih sredstev in napeljevanje sošolcev k takemu dejanju v 
času pouka, dnevih dejavnosti in drugih organiziranih oblikah vzgojno-izobraževalne 
dejavnosti, ki so opredeljene v letnem delovnem načrtu šole,  
l) prihod oziroma prisotnost pod vplivom alkohola, drog in drugih psihoaktivnih 
sredstev v času pouka, dnevih dejavnosti in drugih organiziranih oblikah vzgojno-
izobraževalne dejavnosti, ki so opredeljene v letnem delovnem načrtu šole,  
m) spolno nadlegovanje učencev ali delavcev šole. 

IV. Določitev vzgojnih ukrepov za posamezne kršitve pravil 
 
Pri kršitvah šolskega reda (ne ponavljajoče kršitve dolžnosti iz II. dela Šolskega reda) 
učitelji opozorijo učenca, da je prekršil šolska pravila. Po potrebi se z njim pogovorijo 
in mu razložijo smisel in namen pravila. Učitelji zapišejo datum in čas pogovora. 
 
V šolskem letu 2022/23 bomo pozorni na sprotno pisanje domačih nalog. Opravičilo 
za neopravljeno domačo nalogo velja samo pisno s podpisom staršev za tekočo 
šolsko uro. Ko število neopravljenih domačih nalog doseže število ur posameznega 
premeta na teden, učenec dobi negativni vpis, ki se obravnava enako kot vsi ostali 
negativni vpisi. 



 6 

 
Vzgojni ukrepi (bolj podrobno so opisani v vzgojnem načrtu, uskladili jih bomo po 
sprejetju Vzgojnega načrta v septembru 2022) se uporabljajo pri hujših 
kršitvah Šolskega reda: 
 

Vzgojni ukrep Ponavljajoče kršitve (a) Ostale hujše kršitve 

Opravičilo 1.,7.,9.,21., d,e 

Negativni vpis 1.– 35. a - m 

Pisno obvestilo učitelja 
staršem 

2.,3. ,4.,8.,9.,10.,11.,12., 
13.,15., 16.,17.,21.,22., 
23.,30.,31., 

b,c,č,d,f,g,h,i,j,k,l 

Povečan nadzor 7.,8.,10., 13.,14.,15.,16., 
17.,18.,19.,20.,21.,22., 
24.,25.,26.,27.,28.,33. 

b,č,d,e,k,l 

Zadržanje na razgovoru po 
pouku oziroma po razredni 
uri 

7.,9.,10.,11.,21.,26.,27.,28., b,c,č,e,h,i,j,k,l 

Odmik učenca od pouka 5.,7.,  

Poziv staršu k prisotnosti pri 
pouku 

7.,9., b,č,d,h 

Redni, vsakodnevni in 
vnaprej določeni stiki s 
strokovnim delavcem 

7.,9.,   e,h,k,l 

Sprotno obveščanje staršev 2.,7.,9.,12.,16., b,c,č,d,e,h,i 

Dopolnilni pouk iz lepega 
vedenja 

7.,9., č,e,h, 

Restitucija 7.,8.,9.,18.,19.,20.,32., d,h 

Odvzem nedovoljenih 
predmetov 

29.,30., c,k 

Odvzem privilegijev 7.,9., b,h,i 

Nadomestni vzgojno-
izobraževalni proces v šoli 

5.,6.,7.,9.,  

 
 
Smlednik, 1. september 2022                                        Ravnatelj: Marko Valenčič 


