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Prot. n./ Zap.  št. 2812 /18/I/01                                          Trieste /Trst, 15. 10. 2018  

 

PRAVILA ŠOLSKEGA REDA   

V OSNOVNIH ŠOLAH “F. Milčinski”, “F. S. Finžgar” in “O. Župančič” 

Šolsko leto 2018/2019 

 

1. Vsebina pravilnika 

Notranji šolski pravilnik je namenjen vsem komponentam, ki so vključene v vzgojno 

izobraževalno skupnost v okviru šole: šolskim uslužbencem, učencem, in staršem  

Pravilnik  ureja odnose med šolskimi komponentami, omogoča redno in učinkovito 

delovanje šole in je usmerjen k učinkovitemu uresničevanju vzgojnega načrta, 

funkcionalno je usklajen z vzgojno izobraževalno ponudbo šole.  

 

2.  Pravice učencev 

Pravice učenca v osnovni šoli so:  

 da obiskuje pouk in druge vzgojno izobraževalne dejavnosti,  

 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,  



 da šola zagotovi varovanje njegovih osebnih podatkov v skladu z zakonom in 

drugimi predpisi,  

 da učitelji in vsi šolski uslužbenci spoštujejo njegovo osebnost in individualnost ter 

njegovo človeško dostojanstvo in pravico do zasebnosti,  

 da mu je omogočeno 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,  

 da dobi o svojem delu in svoji razvojni stopnji primerno sprotno, pravično in 

utemeljeno povratno informacijo,  

 da dobi pri svojem delu pomoč in podporo, če ju potrebuje,  

 da svoji razvojni stopnji primerno sodeluje pri šolskih dejavnostih, 

 da se lahko svobodno izreče o vseh vprašanjih iz življenja in dela šole. 

 

3. Dolžnosti učencev 

Dolžnosti učenca so:  

 da spoštuje pravice in ima spoštljiv odnos do drugih učencev in šolskih 

uslužbencev, 

 da redno in točno obiskuje pouk in vse vzgojno izobraževalne dejavnosti,  

 da izpolnjuje svoje učne in druge šolske obveznosti,  

 da sošolcev in šolskih uslužbencev ne ovira in ne moti pri delu,  

 da v šoli in izven šole skrbi za lastno zdravje in varnost ter ne ogroža zdravja in 

varnosti drugih učencev in šolskih uslužbencev,  

 da spoštuje pravila hišnega reda,  

 da varuje in odgovorno ravna s šolsko imovino ter le-te namerno ne poškoduje. 

 

4. Šolski urnik 



Na osnovnih šolah tedenski urnik krije 27 obveznih ur: 

 na šoli Otona Župančiča pri Sv. Ivanu poteka pouk vsak dan od 8.00 do 13.00 

ure, ob sredah je obvezen podaljšek do 15.30, ob ponedeljeih, ob torkih in 

četrtkih so neobvezni podaljški do 15.30, v petek je pouk do 13.30. 

 na šoli Frana Saleškega Finžgarja v Barkovljah poteka pouk od ponedeljka do 

petka od 8.00 do13.00, obvezna podaljška sta ob ponedeljkih in sredah do 15.30.  

 na šoli Frana Milčinskega na Katinari poteka pouk vsak dan od 8.00 do 13.00, 

obvezen podaljšek  je ob sredah do 16.00 ure, ostale dneve je podaljšek 

neobvezen do 15.00 oziroma 16.00 ure; ob petkih je pouk do 13.00 ure, oziroma 

neobvezno do14.00 ure. V četrtem razredu se nadaljuje celodnevni pouk: 40 ur 

na teden, popoldanskim dejavnostim se lahko pridružijo učenci ostalih 

razredov.  

 

5. Varnost učencev 

Osnovna šola mora poskrbeti za vzgojo, izobraževanje in varnost otrok, ki jo obiskujejo. S 

tem namenom:  

 izvaja različne aktivnosti in ukrepe za zagotavljanje varnosti učencev in 

preprečevanje nezgod, v skladu z veljavnimi normativi in standardi, 

 na ekskurzijah izletih, športnih dejavnostih, kulturnih pobudah na splošno pri 

vseh izhodih iz šole zagotovi ustrezno število spremljevalcev v skladu z 

veljavnimi normativi in standardi ter navodili. 

 redno preverja, da so učila, oprema in naprave v skladu z veljavnimi normativi 

in standardi ter zagotavljajo varno izvajanje dejavnosti. 

 določi hišni red, s katerim uredi vprašanja, pomembna za življenje na šoli s 

posebnim poudarkom na nadzoru v šolskih prostorih v času pouka in drugih 

dejavnosti ter  na varovanju in nadzoru vstopanja v šolo in odhajanja iz šolskega 

poslopja:  

 

6. Nadzor in varstvo učencev 

Učenci smejo vstopiti v šolo 5 minut pred začetkom pouka. Jutranje varstvo od 7.30 dalje je 

urejeno izključno za učence, ki so zaradi službenega urnika obeh roditeljev primorani 

predčasno v šolo.  



Med šolskim urnikom so zaupani šolskemu osebju, ki z neprekinjen nadzorom skrbi za 

njihovo varnost in dobro počutje. 

Med odmori/kosili se otroci pod nadzorstvom šolskega osebja zadržujejo izključno v 

prostorih, ki so določeni za preživljanje temu odmerjenega časa. Iz varnostnih razlogov je 

prepovedano tekanje po šolskih hodnikih ali stopnicah, nagibati se skozi okna in se 

vpletati v nevarne igre. 

Katerikoli individualen ali skupinski premik otrok po šolskem poslopju poteka vedno po 

predhodnem dovoljenju/navodilu učitelja na umirjen, urejen in odgovoren način. 

Izhod iz učilnic ob zaključku pouka mora potekati umirjeno in urejeno; učenci  se ne 

oddaljujejo od svoje skupine brez dovoljenja in ostajajo pod nadzorstvom učiteljev 

/pomožnega osebja, dokler jih ne prevzamejo starši ali poverjena odgovorna oseba. 

Starši morajo dosledno spoštovati šolski urnik ob začetku in ob zaključku pouka, ko 

otroka prevzamejo. Njihova dolžnost je, da redno prebirajo in podpisujejo šolska obvestila 

in so sproti informirani o morebitnih spremembah šolskega urnika (npr. v primeru stavke) 

ter o vsem ostalem. Staršem med šolskim urnikom ni dovoljeno vstopanje v učilnice ali 

postajanje na šolskem vhodu/hodnikih, razen v izjemnih primerih, npr. za predčasen 

prevzem otroka. Učenci se po pouku ne smejo zadrževati na šolskem dvorišču, kjer 

varstvo ne more biti zagotovljeno.  

Za morebitne nezgode, ki bi se pripetile otrokom v šolskih prostorih ali na šolskem 

dvorišču izven šolskega urnika, šola ne nosi odgovornosti.  

 

7. Informiranje staršev 

V teku šolskega leta učitelji sklicujejo roditeljske sestanke/govorilne ure, na katerih nudijo 

staršem informacije o šolskem uspehu in udejstvovanju učencev pri šolskih dejavnostih. V 

primeru da starše na sestanke spremljajo tudi njihovi otroci in se le-ti zadržujejo v šolskih 

prostorih ali na dvorišču, so zanje odgovorni starši sami; šolsko osebje ni dolžno poskrbeti 

za njihovo varnost. 

 

8. Opravičevanje odsotnosti 

Odsotnost učenca morajo starši opravičiti osebno ali v pisni obliki.  Osebna ali pisna 

opravičila je treba posredovati učitelju po prihodu učenca v šolo. Vse izostanke učencev 

pri pouku in dejavnostih vodijo učitelji v šolskem dnevniku. 



 

9. Predčasni odhodi  

V primeru da mora učenec iz izrednih in utemeljenih razlogov predčasno zapustiti pouk, 

ga osebje neposredno izroči staršem. Starši lahko poverijo odraslo osebo, da v njihovem 

imenu prevzame otroka. 

 

 

 

10. Oprostitev pouka iz zdravstvenih razlogov 

Posamezni učenec je lahko iz zdravstvenih razlogov oproščen sodelovanja pri 

določenih urah pouka in drugih dejavnostih osnovne šole.  Starši učenca morajo 

predložiti učiteljem mnenje in navodilo zdravstvene službe.  Učenec, ki je oproščen 

sodelovanja pri posamezni uri pouka, mora tej uri prisostvovati in opraviti naloge, 

ki ne ogrožajo njegovega zdravstvenega stanja in jih sme opravljati v skladu z 

navodili zdravstvene službe. 

 

11. Udeležba učencev na razpisih 

a. Posredovanje podatkov za natečajne razpise namenjenim šolam 

V okviru rednih šolskih dejavnosti in vzgojno izobraževalne ponudbe – VIP so 

lahko učenci prijavljeni na nekatere natečajne razpise. Starši v pisni obliki 

pooblastijo šolo, da uporabi in posreduje podatke otrok v primerih njihove 

udeležbe na raznih šolskih in obšolskih razpisih.  

b. Snemanje in fotografiranje učencev 

Javni mediji, zlasti krajevna slovenska radio – televizija in Primorski dnevnik, 

večkrat sledijo šolskemu dogajanju. Ob takih  priložnostih pogosto zaprosijo za 

dovoljenje, da bi zapis opremili s posnetki učencev. Šola tudi v takih primerih 

potrebuje pisno dovoljenje staršev. Obvezuje pa se, da ne bo dovoljevala intervjujev 

ali individualnih pogovorov z otroki brez izrecnega predhodnega dovoljenja 

staršev.  

 

12. Urnik poslovanja tajništva in ravnateljstva 

Tajništvo: od ponedeljka do petka: 7.45 - 9.00; 12.00 - 14.00 



Ravnateljstvo: od ponedeljka do petka po predhodnem dogovoru. 

V vsakem primeru, tudi ko je sestanek že dogovorjen, se predhodno preveri po telefonu 

prisotnost ravnateljice v uradu. 

Odobreno na zboru učnega osebja dne 10.10.2018 (Sklep št. 13) . 

 

Ravnateljica 
Carolina Visentin 

Lastnoročni podpis nadomešča navedeno ime podpisnika 
v skladu z 2. odst. 3. čl. Zakonodajnega odloka št. 39/1993 

 


