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 HIŠNI RED 

OŠ Milke Šobar – Nataše Črnomelj 

• Hišni red določa pravila, ki so jih dolžni upoštevati učenke in učenci, vsi 
zaposleni v OŠ Milke Šobar – Nataše Črnomelj, starši ter najemniki šolskih 
prostorov. 

• S hišnim redom je določeno njihovo zadrževanje v prostorih šole, prihodi v šolo 
in odhodi iz nje, način in čas prehranjevanja ter druge podrobnosti. 

• Hišni red velja za šolski prostor. 

• Določila hišnega reda so obvezujoča za vse, ki se nahajajo v šolskem prostoru. 
 

1. OBMOČJE ŠOLE IN POVRŠINE, KI SODIJO V ŠOLSKI PROSTOR 

V območje šole sodi šolski prostor, ki ga šola nadzoruje, in sicer: 

 objekti Osnovne šole Milke Šobar – Nataše in pripadajoče funkcionalno 
zemljišče (šolsko dvorišče, površine ob zgradbi, ki jih šola uporablja za vzgojno-
izobraževalno delo in varen prihod v šolo). 

 

2. POSLOVNI ČAS, URADNE URE IN NAČINI KOMUNICIRANJA 

Poslovni čas OŠ Milke Šobar – Nataše Črnomelj je od 6.00 do 16.00.  

Uradne ure v tajništvu so vsak dan od 10.30 do 13.00, razen v času letnih dopustov. 

Skupne govorilne ure za starše so vsak prvi četrtek v mesecu ob 16.00. 

Starši lahko pokličejo učitelja po telefonu v času dopoldanskih individualnih govorilnih 

ur oz. izven urnika šolskih dejavnosti v dogovoru z učiteljem. Starši lahko v nujnih 

primerih kadar koli pokličejo v tajništvo šole oz. šolsko svetovalno službo. 

 

3. UPORABA ŠOLSKEGA PROSTORA 

V dopoldanskem času oz. v času pouka šolske prostore v pedagoške namene 

uporabljajo učenke, učenci in delavci OŠ Milke Šobar – Nataše Črnomelj. Šola nudi 

svoje prostore v uporabo tudi lokalni skupnosti, drugim ustanovam, organizacijam in 

društvom, vendar tako, da ne ovirajo poteka vzgojno-izobraževalne dejavnosti. 
 
 

4. UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ORGANIZACIJA 
NADZORA 

Za nadzor na hodnikih, v učilnicah, v večnamenskem prostoru in drugih prostorih šole 

v času pouka, malice ali drugih dejavnosti poleg dežurnih učiteljev skrbijo tudi drugi 

delavci šole. Vsi učenci in obiskovalci morajo upoštevati njihova navodila. 
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Učenci so dolžni opozoriti dežurne učitelje na dogajanje, ki ni v skladu s hišnim redom 

ali šolskimi pravili ali če se na šoli dogaja kaj neobičajnega. 
 

4. 1 Dežurstvo učiteljev 

Učitelji upoštevajo razpored dežurstev in dežurajo v skladu z navodili za dežuranje, ki 

so sestavni del hišnega reda. 
 

4. 2 Odklepanje in zaklepanje prostorov 

Šolo ob 6.00 odklene varuh. Šolo ob 21.00 zaklene čistilka. Šola je nadzorovana z 

alarmnim sistemom, ki ga mora pri prihodu in odhodu odgovorna oseba vključiti oz. 

izključiti. V primeru, da imajo v šoli zunanji uporabniki dejavnost po 21.00, vodja 

dejavnosti pokliče odgovorno osebo, ki vključi alarm in zaklene šolo. 
 

4. 3 Varstvo vozačev 

Vozači, ki zaključijo pouk pred prihodi avtobusa ali kombija, morajo na prevoz obvezno 

počakati v oddelku podaljšanega bivanja. 
 

4. 4 Gibanje po šoli 

- Učenci vozači prihajajo v šolo, ko jih pripeljejo starši in ob prihodu avtobusa ali 

kombija. Učenci nevozači pa ne prej kot ob 7.25 uri. Starši poskrbijo, da prihaja njihov 

otrok v šolo pravočasno. 

- Učenci prihajajo skozi garderobo, kjer odložijo obleko in se preobujejo v šolske 

copate. V garderobi ne puščajo denarja, zlatnine in drugih dragocenih predmetov ter 

hrane in pijače. To velja tudi za udeležence dejavnosti, ki se v šolskih prostorih izvajajo 

v popoldanskem času. V učilnico gredo učenci v lahkih copatih z nedrsečim podplatom, 

pri pouku športa pa uporabljajo športno obutev, katere ustreznost oceni učitelj, ki vodi 

pouk športa. 

- Pouk se začne ob 8.05 v PPVI oz. 8.20 v NIS. Učenci vstopajo v učilnice skupaj z 

učiteljem in jih z njim praviloma tudi zapuščajo. Do začetka ure učenci mirno počakajo 

na hodniku pred učilnico, kjer bodo imeli naslednjo uro pouk. Če učitelja po 5 minutah 

še ni, dežurni ali odgovorni iz skupine to sporoči vodstvu šole. 

- Med odmori se učenci ne smejo zadrževati zunaj šole. Po hodnikih hodijo počasi, se 

ne prerivajo, ne tekajo in se tudi ne obešajo na ograje, podboje vrat ipd. 

- Med šolsko uro, ki traja 60 oz. 45 minut, učenci praviloma ne odhajajo iz učilnic. 

Urejeno učilnico lahko učenci zapustijo po zvonjenju. Med odmori učenci praviloma ne 

zapuščajo šole (ne hodijo skozi glavni izhod, ne odpirajo oken in se nagibajo skozi njih 

ipd.). Odsotnost učenca pri posamezni uri pouka oz. drugi dejavnosti dovoli učitelj, ki 

vodi uro oz. dejavnost in o tem obvesti razrednika. 

mailto:os-msn-crnomelj@guest.arnes.si
http://www.osmsn.si/


OŠ Milke Šobar – Nataše Črnomelj  
Kurirska steza 8, SI-8340 Črnomelj 

tel: -386-(0)7/30 61 740; fax: -386-(0)7/30 61 747 
e-mail: os-msn-crnomelj@guest.arnes.si 

http://www.osmsn.si/ 

 

- Med poukom, med odmori, v času jutranjega varstva, podaljšanega bivanja, varstva 

vozačev in med raznimi dejavnostmi (športni dnevi in drugi dnevi dejavnosti) je 

prepovedano odhajati v trgovino ali druge objekte zunaj šolskega okoliša.  

- Učenci malicajo v razredih. Malica je od 9.55 do 10.20. Kosilo je na OŠ Mirana Jarca 

od 12.45 do 14.00 ure.  

- Takoj po končanih obveznostih učenci odidejo domov in se ne zadržujejo v okolici 

šole. 

- Otrok do 7. leta starosti lahko odide domov le v spremstvu staršev ali druge osebe, 

starejše od 10 let, s pooblastilom staršev. 

- Kadar pridejo starši v šolo, se oglasijo v tajništvu šole ali pri šolski svetovalni službi. 

Med poukom naj ne motijo otrok in učiteljev, če to ni nujno potrebno.  

- V primeru hitrega umika iz šolske stavbe se prisotni ravnajo po načrtu evakuacije. 
 

4. 5 Varnost pri drugih oblikah VIZ 

Za druge oblike VIZ dela (ekskurzije, šola v naravi, športni, naravoslovni, tehniški in 

kulturni dnevi, akcije, ogledi kulturnih prireditev, plesi, razredne prireditve, tekmovanja) 

velja varnostni načrt, ki ga izdela vodja dejavnosti, v skladu s hišnim redom in šolskimi 

pravili. 
 
 

5. VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE 

- Učilnice, garderobe, hodnike, stopnišča, kabinete, multisenzorno sobo, stranišča čisti 

čistilka v okviru svojega dela. 

 

- Učenci skrbijo za red in čistočo učilnice med poukom. Vsak učenec zapusti svoj 

prostor urejen, za splošno urejenost učilnice pa sta odgovorna dežurna učenca skupaj 

z učiteljem. 

 

- Pobiranje smeti v okolici šole se organizira po oddelkih in pri podaljšanem bivanju.  

 

- Učenci in delavci šole za sabo zapirajo vrata stranišč, varčno uporabljajo papirnate 

brisače in toaletni papir ter skrbijo za red v straniščih. Varčujejo z elektriko in vodo. 

 

 

6. UPORABA MOBILNIH NAPRAV IN ELEKTRONSKIH 
PRIPOMOČKOV 

- Mobilnih naprav ni dovoljeno uporabljati od prihoda v šolo in do odhoda iz šole. V 
času pouka jih lahko učenci izjemoma uporabljajo le ob izrecnem dovoljenju prisotnega 
učitelja kot učni pripomoček za pridobivanje informacij ali kot računalo. V primeru, da 
učenec tega določila ne upošteva, mu učitelj vzame mobilno napravo in jo izroči 
razredniku, ta pa jo pozneje izroči njegovim staršem. 
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- Predvajalnikov glasbe in različnih video igric v šoli ni dovoljeno uporabljati. 

- Fotoaparata ali fotoaparata na mobilni napravi ni dovoljeno uporabljati za 

fotografiranje učencev, učiteljev in drugih delavcev šole brez njihovega soglasja. To 

velja tudi za avdio in video snemanje. 

- Uporaba mobilnih naprav in elektronskih pripomočkov pri drugih oblikah VIZ je vsakič 

predmet dogovora med vodjo dejavnosti in učenci. 
 
 

7. OSTALE DOLOČBE HIŠNEGA REDA 
- Učenci so dolžni sodelovati pri dogovorjenem urejanju in čiščenju šolske okolice in 
šolskih prostorov. 

- Šola ne zagotavlja varovanja prevoznih sredstev (koles, motorjev) in drugih dražjih 

predmetov. 

- Informacije se posredujejo na oglasnih deskah, na šolski spletni strani, na družabnih 

omrežjih, s pisnimi in ustnimi obvestili in v publikaciji šole.  

 
 

8. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

8.1 Kršitve pravil hišnega reda 

Neupoštevanje hišnega reda se obravnava v skladu s Pravili šolskega reda. 

 

8. 2 Obveščanje 

Ta hišni red se objavi na spletni strani šole.  

 

8. 3 Veljavnost  

Hišni red je ravnatelj sprejel 8. junija 2014.  

Hišni red se začne uporabljati s 1. septembrom 2014.   

Hišni red je bil dopolnjen 2. septembra 2015. 

 

Ravnatelj: 

     Matjaž  Barič, prof. 
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