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SPLOŠNA NAČELA 

Učenci, delavci šole in obiskovalci so dolžni: 

- upoštevati vsa splošna zakonska določila, še posebej določila o dejavnosti vzgoje 

in izobraževanja; 

- upoštevati pravice in dolžnosti delavcev šole in učencev, ki so urejene s 

posebnimi pravilniki; 

- ravnati tako, da zagotavljamo varnost oseb, materialnih dobrin v šoli in na 

zunanjih šolskih površinah; šolski prostori in zunanje šolske površine morajo biti 

urejene in čiste; 

- ravnati tako, da ne motijo vzgojno-izobraževalnega dela. 

 

ŠOLSKI PROSTOR 

Šolski okoliš je določen z aktom o ustanovitvi (ustanovitelj Občina Logatec), šolski 

prostor so šolska stavba in pripadajoča igrišča. 

 

Vzgojno-izobraževalno delo v šoli poteka: 

- po šolskem koledarju v skladu z letnim delovnim načrtom šole; 

- v učilnicah in drugih prostorih ter na šolskem dvorišču in igrišču po urniku; 

- v obliki ekskurzij, srečanj, letovanj, prireditev, tekmovanj, v obliki šole v naravi, 

naravoslovnih, kulturnih, tehniških, športnih in delovnih dni, v centrih šolskih in 

obšolskih dejavnosti. 

 

Območje šolskega prostora zajema: 

- šolsko stavbo;  

- športno dvorano, telovadnico; 

- športno igrišče; 

- dvorišče pred šolo, za šolo in ob športni dvorani. 

 

Vsi prostori na šoli morajo biti označeni z imenom in priimkom osebe, ki jo uporablja in 

zanjo odgovarja. Matične učilnice so označene z oznako razreda in oddelka. 

 

POSLOVNI ČAS IN URADNE URE 

Poslovni čas:  6.00–17.00 (prisotnost učencev) 

  5.00–22.00 (delovni čas zaposlenih) 

 

Uradne ure za starše: govorilne ure in roditeljski sestanki. 

Uradne ure tajništvo:   

  – zunanji obiskovalci: 7.00–14.30 

  – učenci in zaposleni: 7.00–8.00, 9.30–10.30 in 12.30–14.00 
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Šolska vrata odpiramo ob 6.00 za učence 1. r., ki prihajajo v jutranje varstvo. Ob 6. uri 

odpira hišnik glavni vhod, stranski vhod pa vzgojiteljica v jutranjem varstvu. 

Začetek pouka je ob 8.00. Preduro imajo učenci od 5. do 9. r. dopolnilni pouk, dodatni 

pouk, izbirne predmete in dodatno strokovno pomoč. 

 

ZAGOTAVLJANJE PROMETNE VARNOSTI V OKOLICI ŠOLE 

Dovoz in parkiranje pred vhodom v šolo sta dovoljena le za nujne prevoze. 

Šola ima urejeno časovno zaporo dostopa na šolsko dvorišče. Parkirni prostori so ob 

športni dvorani. 

 

DEŽURSTVO STROKOVNIH DELAVCEV IN UČENCEV 

Dežurstvo učiteljev 

Da bi vzgojno-izobraževalno delo potekalo nemoteno in da zagotovimo varnost v šolskih 

prostorih, opravljajo učitelji in učenci dežurstvo. 

Učitelji opravljajo tedensko dežurstvo po razporedu. Razpored je objavljen v zbornici, v 

avli šole in po nadstropjih. 

Dežurstvo vključuje: jutranje dežurstvo, dežurstvo med glavnim odmorom, dežurstvo po 

5.,  6. in po 7. šolski uri. 

Začetek dežuranja za učitelja je 15 minut pred začetkom pouka, 15 minut med glavnim 

odmorom in 15 minut po končani 5., 6. oziroma 7. šolski uri. 

V primeru odsotnosti se dežurni učitelj sam dogovori za nadomeščanje. V primeru 

bolniške odsotnosti za nadomeščanje poskrbita pomočnici ravnateljice. 

Učiteljice in vzgojiteljice 1. razreda pokrivajo dežurstvo vsak v svojem oddelku, zato v 

pritličju razredne stopnje ni dežurnega učitelja. 

 

Dežurstvo učencev 

 

V razredu 

Dežurni učenci v razredu skrbijo za red in zadnji zapuščajo urejen razred. Vsako uro 

javijo odsotnost učencev od pouka, po vsaki uri počistijo tablo, pospravijo in pregledajo 

učilnico, skrbijo pa tudi za urejenost garderob. Med glavnim odmorom prinašajo malico 

in 5 minut pred zvonjenjem odnesejo sortirane ostanke malice v kuhinjo. 

 

V avli 

Dežurstvo učencev v avli je določeno po vnaprej določenem razporedu. Z nalogami 

seznani učence razrednik pred začetkom dežuranja. 

 

OSTALA PRAVILA (VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE) 

V šolskih prostorih in v njeni okolici ni dovoljeno kaditi oziroma uživati katerekoli 

prepovedane substance. 

V šolo ne prinašajte dragocenih predmetov. Denar hranite pri sebi in ga ne puščajte v 

torbah ali v garderobi. Za svoje stvari odgovarjate učenci sami. 
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Prepovedano je pisanje po mizah, pohištvu in zgradbi ali kako drugače poškodovati 

šolsko lastnino. 

Krivca namerno povzročene škode bomo našli in ustrezno ukrepali. 

Učenec zapusti svoj prostor v razredu ali garderobi urejen.  

Odpadke mečemo v koš za smeti. Upoštevamo pravila ločevanja odpadkov. 

Dolžnost učencev je vljuden in spoštljiv odnos do vseh, ki se zadržujejo na šoli. 

Šola ima izdelana interna pravila za šolsko knjižnico, jedilnico in dežurne učitelje in 

učence.  

Na šoli je za učence od 6. razreda dalje vzpostavljen tako imenovani sistem dežurnega 

učitelja, z namenom zagotavljanja pravice učencev in učiteljev do nemotenega pouka. 

Interna pravila so priloga Letnega delovnega načrta šole. 

 

 

 

 

 


