
 
 

PRAVILA ŠOLSKEGA REDA OŠ FOKOVCI  
  

Pravila šolskega reda OŠ Fokovci so nastala na podlagi 60. e člena Zakona o osnovni šoli in na podlagi 
Vzgojnega načrta OŠ Fokovci in opredeljujejo naslednje:  
  

1. DOLŽNOSTI IN ODGOVORNOSTI UČENCEV   

2. PRAVILA OBNAŠANJA IN RAVNANJA   

3. VZGOJNI UKREPI ZA POSAMEZNE KRŠITVE PRAVIL  

  

1. DOLŽNOSTI IN ODGOVORNOSTI UČENCEV   
  

- Redno in točno obiskujejo pouk, dopolnilni in dodatni pouk ter druge organizirane dejavnosti.  

- Sooblikujejo in upoštevajo razredna pravila, ki so izobešena v matični učilnici.   

- Spoštujejo pravice drugih učencev in delavcev šole.  

- Učencev in delavcev šole ne ovirajo in ne motijo pri delu.  

- V šoli in izven šole skrbijo za lastno zdravje in varnost in ne ogrožajo zdravja in   varnosti drugih 

učencev in delavcev šole.  

- Spoštujejo pravila hišnega reda.  

- Varujejo in odgovorno ravnajo s premoženjem šole ter lastnino učencev in delavcev   šole ter le – 

teh namerno ne poškodujejo.  

- Sodelujejo pri skupnih dejavnostih šole.  

- Sodelujejo pri urejanju šole in šolske okolice.  

  

2. PRAVILA OBNAŠANJA IN RAVNANJA   

2.1 SPLOŠNO  

- Do učencev, delavcev šole, zunanjih sodelavcev in obiskovalcev  se obnašajo  spoštljivo  ter jim 

pomagajo, če je to potrebno.  

- Upoštevajo navodila učitelja in drugih delavcev šole.  

- Po prihodu v šolo se v garderobi preobujejo v šolske copate in do pričetka pouka počakajo v    

jedilnici.  

- Skrbijo za red in čistočo v garderobnih omaricah ter za ključe od omaric.  

- Odpadke mečejo v ustrezne koše za smeti.  

- Mobitel in druge naprave učenci uporabljajo le v učne namene in za doseganje ciljev in standardov 

pouka.  

- Cigaret, alkoholnih pijač in drugih opojnih substanc ne prinašajo v šolo.  

- Če se odločijo za interesno dejavnost, jo obiskujejo celo šolsko leto.  

- Pirotehničnih sredstev ne prinašajo v šolo in jih ne uporabljajo.  

- Ne kradejo tuje lastnine.  

- Ne izsiljujejo nikogar.  

- Učencev, učiteljev in ostalih delavcev šole brez dovoljenja ne snemajo in ne fotografirajo.  



 
- V vseh prostorih za sabo ugašajo luči.  

- V vseh prostorih skrbijo za čistočo.   

  

2. 2 PRAVILA VEDENJA MED ODMORI IN V ČASU PROSTIH UR  
  

- Učenci 2. in 3. triletja ne uporabljajo sanitarij, ki so namenjene učencem 1. triletja.  

- Med odmori počakajo na pouk pred ustrezno učilnico.  

- V času prostih ur se ravnajo po navodilih dežurnega učitelja.  

  

  

2. 3 PRAVILA VEDENJA PRI POUKU  
  

- K pouku pridejo pripravljeni, med poukom upoštevajo učiteljeva navodila za delo,   aktivno sledijo in 

sodelujejo pri pouku.  

- Poslušajo, ne klepetajo ali kako drugače motijo pouka.  

- Pri praktičnem pouku in terenskem delu upoštevajo navodila učiteljev.  

- Do sošolcev se obnašajo spoštljivo, jih upoštevajo in jim pomagajo, če je to potrebno.  

- S šolskim inventarjem ravnajo skrbno.  

- Reditelj skrbi za snažnost in zračenje razreda, pripravi in pospravi učne pripomočke ter skrbi za živali 

in rastline.  

 

2. 4  PRAVILA VEDENJA V JEDILNICI 
 

- Pred obrokom si umijejo roke. 

- V času malice in kosila se zadržujejo  v jedilnici do konca odmora.  

- Ne tekajo po jedilnici.  

- Upoštevajo bonton prehranjevanja in se ne kartajo.  

- Iz jedilnice ne odnašajo hrane in pijače, razen pijače v plastenkah.  

  

  

2. 5 PRAVILA VEDENJA V TELOVADNICI IN SLAČILNICI  
- K športni vzgoji pridejo z ustrezno športno opremo: športna oblačila in čisti  športni copati.  

- V garderobi se preoblečejo in si zložijo oz. obesijo svoja oblačila.  

- V garderobi počakajo, da jih učitelj povabi v telovadnico.  

- Športne rekvizite uporabljajo le z učiteljevim dovoljenjem.  

- S športnimi rekviziti ravnajo lepo in jih za seboj tudi pospravijo.  

 

2. 6 PRAVILA VEDENJA V ŠOLSKI KNJIŽNICI 
 

- Upoštevajo pravila Knjižničnega reda. .  

- V knjižnici se lahko, ob prisotnosti učitelja, učijo, delajo seminarske naloge, berejo, si   izposojajo 
knjižnično gradivo, delajo domačo nalogo.  

  

 



 
2. 7 PRAVILA VEDENJA V RAČUNALNIŠKI UČILNICI  

- Upoštevajo pravila, ki veljajo v računalniški učilnici.  

- Računalnik se v času pouka uporablja izključno za šolsko delo.  

- V prostih urah ter 6. in 7. učno uro, za uporabo računalnika prosijo dežurnega učitelja.  

- Na pouk v računalniški učilnici čakajo na hodniku.  

  

  

3. VZGOJNI UKREPI ZA POSAMEZNE KRŠITVE PRAVIL  
  

Za posamezne kršitve pravil se izvajajo vzgojni postopki in ukrepi, določeni z Vzgojnim načrtom. 
Pri izvajanju vzgojnih ukrepov in postopkov se držimo načela postopnosti, upoštevajoč težo 
kršitve. Zapise vzgojnih postopkov in ukrepov hrani razrednik.   
  

O Pravilih šolskega reda je razpravljal učiteljski zbor, dne 29. 8. 2022 in podal pozitivno mnenje.  
  

Svet staršev je Pravila šolskega reda obravnaval na svoji redni seji dne 15. 9. 2022 in podal pozitivno 
mnenje.   
  

Svet šole je na svoji redni seji dne 22. 9. 2022 sprejel Pravila šolskega reda.   
  

Številka: 6006-3/2022-16  

  

  

  

Ravnateljica: Suzana Deutsch  

 

Vodja Tima za Vzgojni načrt: Bernarda Sukič Škrilec 

 

Predsednik Sveta staršev: Dejan Horvat 

  

Predsednica Sveta zavoda: Monika Dobrijevič 

 

 


