
Pravila obnašanja v naravoslovni učilnici  

1.  V naravoslovni učilnici se morata vzdrževati red in čistoča.  

2.  V učilnico ne smejo vstopiti učenci sami, brez prisotnosti učitelja. V delavnico smejo le z 

dovoljenjem učitelja. Ob koncu učne ure zapusti učitelj učilnico zadnji. 

3.  Poslušajo in upoštevajo učiteljeva navodila pri delu z mikroskopom.  

4. Po potrebi učilnico prezračijo. 

5.  Dežurni učenci pobrišejo tablo. 

6. Učenci ne odpirajo omar med odmori in se ne dotikajo stvari, ki so v omarah, pa čeprav le te 

niso zaklenjene. 

7. Učenci se ne dotikajo vtičnic pri mizah, ker je v njih električni tok. 

8. Učenci ne hodijo po kabinetu brez dovoljenja učitelja. 

9. Učenci se ne dotikajo plakatov in stenskega periodnega sistema. 

10. Učenci se ne dotikajo razstavljenih nagačenih živali in drugih stvari, ki so razstavljene na 

omarah.  

  



Pravila obnašanja in dejavnosti v prostorih šolske knjižnice in čitalnice 

V šolski knjižnici in čitalnici potekajo določene dejavnosti kot tudi veljajo določena pravila. 

Kaj lahko počnem v šolski knjižnici in čitalnici? 

 

Dejavnosti: 

- Berem knjige in revije, 

- najdem svoj mir, 

- se učim, 

- delam domačo nalogo, 

- pišem referate, 

- rešujem knjižne uganke, 

- se pogovarjam s prijatelji, 

- bogatim svoj besedni zaklad, 

- uporabljam računalnik, 

- pomagam mlajšim učencem. 

 

Pravila: 

- ne motim ostalih pri branju in učenju 

- ne trgam in ne uničujem knjig 

- ne jem in ne pijem 

- ne tekam po knjižnici in čitalnici 

- ne uporabljam mobilnega telefona 

- se ne lovim in ne skrivam 

- ne hodim po sedežih 

- ne vpijem in ne preklinjam 

- se ne pretepam 

- se ne norčujem iz ostalih 

 

Če se učenec neprimerno obnaša, ga knjižničarka opozori in če opozorilo ne zaleže, poprosi, da 

zapusti knjižnico ali čitalnico.  

  



Pravila ravnanja v računalniški učilnici 

 

• Računalniška učilnica je za časa neuporabe zaklenjena. 

• Počakaš na navodila učitelja in jih upoštevaš. 

• Skrbiš, da ne poškoduješ opreme v računalniški učilnici. 

• V ta prostor ne prinašaš hrane in pijače. 

• V računalniški učilnici se ne zadržuješ sam, brez nadzora učitelja, razen v dogovorom 

z računalničarko. 

• Iz spletnih strežnikov in drugih nosilcev (CD, USB ...) ne nameščaš programov. 

• Menjava nastavitve računalnikov ni zaželena (ohranjevalniki zaslona, namizja …). 

• Ko zapustiš učilnico, ugasneš računalnik in monitor. 

 

 

  



Pravilnik obnašanja v tehnični učilnici 

1.  V tehnični učilnici oziroma delavnici se mora vzdrževati red in čistoča. Prehodi med 

delovnimi mesti ne smejo biti založeni. Stolov ne premeščamo! 

2.  V učilnico oziroma delavnico tehnike in tehnologije ne smejo vstopiti učenci sami, brez 

prisotnosti učitelja. V delavnico smemo le z dovoljenjem učitelja. Ob koncu učne ure zapusti 

učitelj učilnico zadnji. 

3.  Poslušamo in upoštevamo učiteljeva navodila za varno delo s stroji in orodji.  

4.  S praktičnim  delom začnemo po učiteljevih navodilih. Ne motimo sošolcev pri delu. 

5. Po potrebi učilnico prezračimo. 

6. Orodja so shranjena v omarah in na stenskih panojih. Učitelj pripravi orodja, ki jih bodo 

učenci potrebovali  pred praktičnim delom. Orodja, ki so na stenskih panojih, lahko vzamejo 

učenci sami.  Po delu učenci orodja pospravijo na odrejena mesta. 

7.  Pri delu, kjer odletavajo delci in se praši, morajo učenci obvezno uporabljati varnostni 

predpasnik, varnostna očala, kapo in rokavice in upoštevati navodila za varno delo s stroji. 

8.  Učenec sme samostojno zaganjati stroje ob prisotnosti učitelja v delavnici. Učenec ne 

zapušča vklopljenega stroja. Po končanem delu stroj izključi in odide, ko se stroj ustavi. 

9.  Napake na strojih in čiščenje stroja opravljamo le takrat, ko stroj miruje. 

10.  Polizdelke ali izdelke pospravimo na določeno mesto. 

11.  Učenec je dolžan ob koncu ure uporabljana orodja pospraviti, svoje  delovno mesto očistiti 

in zapustiti urejeno. 

13.  Dežurni učenci pobrišejo tablo. 

12.  Ko je učilnica počiščena, se postavimo mirno na svoja mesta in počakamo, da nam učitelj 

dovoli oditi iz razreda. Šolski zvonec je le opozorilo učitelju. 

13. Pri delovnih operacijah, kjer je možnost poškodbe mizne površine (rezanje, lepljenje, 

točkanje, barvanje, lakiranje, kitanje ...), je potrebno delovno površino zaščititi s kartonom ali 

podložnimi ploščami. 

 

  



Pravila ravnanja v telovadnici 

• Preoblačenje se opravi v garderobah, oblačila in obutev je treba urediti, 

• kovinski omari z žogami in ostalimi športnimi rekviziti sta zaklenjeni, 

• odklepajo jih le učitelji, 

• odnašanje žog in ostalih športnih rekvizitov iz telovadnice brez prisotnosti ali vednosti 

učitelja ni dovoljeno, 

• s športnimi rekviziti ravnamo tako, da jih (namerno) ne poškodujemo ali uničimo, 

• namerno uničevanje šolske opreme se kaznuje po pravilih vzgojnega načrta šole. 

 

Obnašanje v telovadnici 

• Učenci so v telovadnici le ob prisotnosti učitelja ali učiteljice, če ni drugače 

dogovorjeno, 

• obute imajo šolske ali telovadne copate, 

• upoštevajo navodila učiteljev, 

• za svojo varnost in varnost vseh ostalih so odgovorni tudi sami, 

• v telovadnico ne nosimo hrane in pijače (z dovoljenjem učitelja le vodo). 

 


