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HIŠNI RED 

Na podlagi 31. a člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli 
(U.l. RS, št. 102/2007) ravnateljica Osnovne šole Oskarja Kovačiča Škofije izdaja 

 
Hišni red je šolski akt, ki so ga vsi udeleženci v šolskem prostoru dolžni spoštovati. 

Kršitve in vzgojni ukrepi so opredeljeni v Pravilih šolskega reda OŠ Oskarja Kovačiča 

Škofije. Hišni red je bil dopolnjen in preoblikovan dne 6. 3. 2023. 

 

1. ŠOLSKI PROSTOR 

 

Šolski prostor, za katerega velja hišni red, zajema šolsko zgradbo, prostor pred vsemi 

vhodi s pripadajočimi zelenicami in  nasadi, igrišče in travnik ob šolski zgradbi, 

postajališče šolskega avtobusa ter parkirišča. Določila tega hišnega reda se smiselno 

uporabijo tudi ob dnevnih dejavnosti in ostalih organiziranih šolskih in obšolskih 

dejavnostih. 

 

2. POSLOVNI ČAS 

 

Šola posluje pet dni v tednu, od ponedeljka do petka. Uradne ure tajništva so od 7.30 

do 14.30.  

 

3. VSTOP V ŠOLO 

 

Učenci vstopajo v šolo in izstopajo iz nje skozi glavni šolski vhod. Glavni vhod se 

odpre ob 6.30, zapre pa ob 16.30 

 

V času od 8.30 do 12.30 bo glavni vhod šole zaklenjen. V tem času obiskovalci 

vstopajo v šolo skozi vhod pri tajništvu, pozvonijo na domofon, ki jih poveže v 

tajništvo šole. Vsi ostali vhodi so namenjeni samo delavcem šole in se odpirajo s kartico. 

 

4. PRIHODI V ŠOLO 
 

V šolsko stavbo je vstop dovoljen zaposlenim in učencem naše šole ter njihovim 

staršem in skrbnikom. Starši/skrbniki prvošolca pospremijo v šolo do vrat učilnice, 

drugošolca pa pospremijo do vrat učilnice samo prvi teden pouka v septembru, potem 

ga pospremijo samo do glavnega vhoda v šolo.  

Učenci, ki se v šolo pripeljejo s kolesom ali kolesom z motorjem, morajo imeti opravljen 

kolesarski izpit in biti opremljeni v skladu s cestno-prometnimi predpisi. Za to so 

odgovorni starši. Kolesa in kolesa z motorjem parkirajo na za to določena mesta. Šola 

zanje ne prevzema odgovornosti. Vstop v šolske prostore z rolerji, skiroji, kotalkami ali 

z obutvijo s koleščki je prepovedan. 
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Vozači  

Šola organizira varstvo vozačev. Učenci vozači prihajajo v šolo z zadnjo vožnjo, ki še 

omogoča pravočasen prihod k pouku. Učenci vozači, ki zaradi narave voženj prihajajo 

v šolo pred 7.15,  se vpišejo v zvezek, ki je na mizi pred učilnico 1. razreda ter počakajo 

na klopi v garderobi razredne stopnje (1.in 2. razred) do 7.15.  

Vozači (od 5. do 9. razreda) se od 7.15 do 8.15 (če nimajo predure) zadržujejo v učilnici 

LUM. Učenci 3.in 4. razreda čakajo na pouk od 7.30 do 8.15 v učilnici 3. a, učenci 2. 

razreda pa v učilnici 2. a. Učenci 1. razreda so v jutranjem varstvu do 8.15.  

 

Jutranje varstvo 

Učenci v jutranje varstvo vstopajo skozi glavni vhod. Za učence prvih razredov je 

organizirano jutranje varstvo od 6.30 do 8.15  z učiteljico jutranjega varstva. Proti 

plačilu se lahko jutranjega varstva udeležijo tudi učenci od 2. do 4. razreda. Dežurna 

učiteljica ima do 7.15 pod nadzorom tudi vozače, ki zaradi narave voženj ne morejo 

priti pozneje v šolo in se zadržujejo v garderobi 1. razreda. Ob 7.15 učence od 3. do 9. 

razreda prevzame dežurni delavec, učenci 2. razreda ostanejo v garderobi 1. razreda 

do 7.30, ko pride ponje dežurna učiteljica. 

 

Ostali učenci 

Učenci, ki imajo preduro, vstopajo v šolo ob 7.25. Učenci, ki takrat vstopijo v šolo, bodo 

šli k preduri. V učilnici LUM se lahko do začetka pouka zadržujejo samo učenci vozači. 

Učenci, ki niso vozači in niso v jutranjem varstvu, prihajajo v šolo 10 minut pred 

začetkom prve šolske ure.  

 

Učenci prihajajo k pouku točno. Ob začetku ure morajo biti učenci pred učilnico. 

Začetek in konec šolske ure naznani zvonec, vendar lahko učenci zapustijo učilnico šele 

takrat, ko jim to dovoli učitelj. Po končanem pouku in opravljenih obveznostih 

zadrževanje v šolski stavbi ni dovoljeno. V za to določenem prostoru ostanejo obvezno 

le učenci, ki so na seznamu varstva vozačev in učenci, ki čakajo na naslednjo uro: vozači 

v učilnici LUM, čakajoči na naslednjo uro pa v določeni učilnici. Učenci lahko za 

opravljanje domačih nalog ali drugo tiho delo uporabljajo tudi knjižnico, pod 

nadzorom dežurnega učitelja pa lahko gredo tudi na zunanje površine. V času čakanja 

na pouk poteka tudi samostojno učenje pod vodstvom učitelja. 

Učenci med čakanjem na pouk ali na vožnjo ne smejo odhajati iz šole brez nadzora 

učitelja. Učenci vozači se morajo udeležiti prve vožnje, ki je na voljo. V primeru kršenja 

tega določila, se učencu lahko tudi omeji odhod na vožnje.  
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5. DEŽURSTVO 

 

Od 7.15 do 13.55 je organizirano dežurstvo, ki ga izvajajo delavci šole. 

 

Naloge dežurnih delavcev: 

pred poukom: dežurni delavec ob 7.15 odpelje učence vozače od 3. do 9. razreda, ki so 

do takrat v garderobi 1. in 2. razreda, v učilnico LUM. Poskrbi za red in mir.  

Dežurni učitelj začne z dežurstvom ob 7.30. Dežurna učitelja za 3. in 4. razred ter za 2. 

razred pospremita učence iz učilnice LUM v drugi dve učilnici. Dežurni učitelj za učence 

od 5. do 9. razreda dežura v učilnici LUM in na hodnikih. Učence vozače in ostale 

učence, ki imajo preduro, usmerja  v učilnice oz. v učilnico LUM. Učence, ki ne 

upoštevajo pravil, se vpiše v eAsistenta (»učenec krišil pravila hišnega reda«). Vpis v 

eAsistenta opravi razrednik po poročanju dežurnega delavca. V primeru, da je učenec 

trikrat vpisan, razrednik pokliče starše. 

 

glavni odmor: Učitelji predmetnega pouka po končani 2. uri pospremijo učence od 6. 

do 9. razreda, do jedilnice. Učenci od 1. do 5. razreda malicajo v matičnih učilnicah. 

Učitelji 1. triade ter 4. in 5. razreda dežurajo v svojih učilnicah in po hodnikih ter na 

zunanjih površinah, učitelji 6. razreda in 3. triade pa v jedilnici, po hodnikih, učilnicah 

ter na zunanjih površinah po razporedu. Ko učenci od 6. do 9. razreda pojedo, se lahko 

zadržujejo na zgornjih hodnikih in v jedilnici.  

 

kosilo: učitelj skrbi za red v jedilnici in na hodnikih. Učenci morajo upoštevati opozorila 

in navodila vseh zaposlenih. Kosilo začne ob 12.45 (izjemoma prej za 1. razred) in konča 

ob 14.00. Učenci od 1. do 5. razreda, ki obiskujejo podaljšano bivanje, se razvrstijo po 

razporedu v spremstvu učiteljic podaljšanega bivanja. Ostali učenci gredo na kosilo, ko 

zaključijo z rednim poukom, po določenem razporedu. 

 

6. VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE 

 

Ob vstopu v šolo učenci preobujejo v copate in odložijo vrhnja oblačila v garderobne 

omarice. Učenci se ob vsakem prihodu v šolo in odhodu iz nje preobujejo. Če učenci 

pozabijo copate, dežurni učitelj presodi, ali so lahko v čevljih ali v nogavicah. Učenci ob 

koncu 9. razreda izpraznijo svoje omarice. Vsak učenec svojo omarico očisti, pusti 

odklenjeno in ključ vrne razredniku. Ostali učenci omarice ob koncu šolskega leta 

izpraznijo in očistijo. Menjava omaric brez vednosti razrednika ni dovoljena. Šola za 

predmete, ki jih imajo učenci v omaricah, ne odgovarja. Če učenci izgubijo ključ 

omarice, to sporočijo v tajništvo. Dobijo nov ključ, ki ga plačajo po položnici.  

 

Ko se šolska ura konča, reditelja uredita učilnico. Ko zapusti učilnico zadnji učenec od 

6. do 9. razreda, učitelj učilnico zaklene. 
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Za lepo okolico učenci skrbijo tako, da mečejo odpadke v koše za smeti, ne lomijo vej, 

ne trgajo cvetja, ne uničujejo cvetličnih korit, klopi ter ostalih predmetov v okolici šole. 

Učenci skrbijo za urejenost obvestil na šolskih panojih na hodnikih, v jedilnici in v 

učilnicah. Ne trgajo slik in obvestil, prav tako se ne dotikajo razstavljenih izdelkov. 

 

Učencem od 1. do 5. razreda malico prinesejo delavci šole pred učilnico. Pri jedi se je 

potrebno obnašati kulturno. Ko učenci pojedo malico, reditelji v razredih od 1. do 5. 

razreda pospravijo posodo in jo odnesejo pred učilnico ali v kuhinjo, glede na dogovor.  

Učenci višje stopnje, ki malicajo v jedilnici, sami pospravijo skodelice in ostanke hrane, 

reditelja očistita in pobrišeta mize. Seznam rediteljev od 6. do 9. razreda bo v tekočem 

tednu vsak ponedeljek po razredni uri objavljen na vidnem mestu v jedilnici. Učenec, ki 

med malico ali kosilom v jedilnici namerno maže mize in stole, mora po končanem 

obroku sam počistiti prostor. 

 

Pravila obnašanja v jedilnici: 

• V jedilnico vstopamo le v šolskih copatih. 

• Šolsko torbo odložimo na za to določen prostor. 

• Skozi jedilnico hodimo tiho in mirno. To ni prostor, kjer bi kričali, se lovili ali 

ropotali s stoli. 

• Po končani malici ali kosilu pospravimo za sabo. 

• Hrane in pijače ne nosimo iz jedilnice. 

• Po končanem pouku se v jedilnici zadržujejo le učenci, ki so pri kosilu in tisti 

posamezniki, ki čakajo na naslednjo uro. 

• Do hrane imamo spoštljiv odnos! 

 

 

7. ODMORI 

 

Učenci od 1. do 5. razreda so med petminutnimi odmori ali v učilnici ali na za to 

določenih zunanjih površinah ob učilnici, kadar učitelj to dovoli. 

 

Učenci od 6. do 9. razreda po končani uri zapustijo učilnico in med petminutnim 

odmorom počakajo učitelja pred drugo učilnico. Učitelj po končani uri učilnico zaklene. 

Če imajo naslednjo uro pouk v isti učilnici, pustijo potrebščine v učilnici, vendar 

počakajo pred učilnico, razen če je učitelj v prostoru in določi drugače.  

 

V telovadnici se učenci lahko zadržujejo le ob navzočnosti učitelja. Pravila obnašanja v 

telovadnici, knjižnici (knjižnični red), računalniški učilnici ter ostalih specializiranih 

učilnicah posredujejo učencem dotični učitelji. 
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8. OSTALA PRAVILA HIŠNEGA REDA 

 

Med seboj se vsi obnašamo vljudno in po bontonu.  

Učenci višjih razredov morajo biti še posebej pozorni in skrbni do mlajših učencev. 

Učenci višjih razredov se ne smejo zadrževati v prostorih, namenjenih učencem 1., 2. in 

3. razreda brez prisotnosti oz. brez dovoljenja učitelja. 

 

Uporaba elektronskih naprav 

Učencem je na šolskem prostoru uporaba mobilnih telefonov, pametnih ur in ostalih 

elektronskih naprav, ki omogočajo zajem zvoka, videa in fotografij, prepovedana brez 

dovoljenja strokovnega delavca. Izklopljen telefon ima lahko učenec le v šolski torbi ali 

v garderobni omarici. Pametna ura naj bo v času pouka nastavljena le na prikaz časa. V 

času dejavnosti izven šolskega prostora je uporaba telefona dovoljena le v dogovoru z 

učitelji, ki učence spremljajo. V primeru kršenja tega določila, učitelj učencu odvzame 

mobilni telefon (ali drugo tovrstno napravo) in naprej ravna po pravilih šolskega reda. 

 

Učenci, ki namerno poškodujejo šolske predmete, morajo povrniti nastalo škodo. 

V šolskih prostorih, šolski okolici ter na šolskih dejavnostih izven šolskih prostorov je  

STROGO PREPOVEDANO: 

• posedovanje (prinašanje) pirotehničnih sredstev in drugih nevarnih snovi in 

predmetov; 

• kajenje (tudi elektronskih cigaret), uživanje alkohola, mamil in drugih poživil 

(energijskih pijač), 

• prinašanje in uživanje sladkih in slanih prigrizkov v prostorih šole. 

 
 

V. d. ravnateljica, Vlasta Urška Baraga 


