
   Šolsko leto 2020/21 

VARSTVO UČENCEV 

Spoštovani starši in učenci! 

V nadaljevanju vas želimo seznaniti z organizacijo varstva učencev iz Vipave, ki po končanem pouku v šoli čakajo na 

dejavnosti v okviru obveznih in neobveznih izbirnih predmetov, interesnih dejavnosti in glasbene šole. 

o Po končanem pouku se učenci iz Vipave, ki po končanem pouku v šoli čakajo na dejavnosti v okviru obveznih 
in neobveznih izbirnih predmetov, interesnih dejavnosti in glasbene šole, v organizirano varstvo in se 
priključijo učencem vozačem.  

o Za vse učence je ob 12.45 uri organizirano varstvo v učilnici U3. Udeležba je obvezna. Učitelj dnevno beleži 

prisotnost učencev in zabeleži njihov prihod in uro odhoda na dejavnost.  

o Po 12.45 uri se učenci ne sprehajajo po šoli in se brez dežurnega učitelja ne zadržuje v drugih prostorih šole ali 

izven šole. 

o V organiziranem varstvu lahko učenci berejo, se igrajo družabne igre, naredijo domačo nalogo ipd.  

o Uporaba mobilnih naprav ni dovoljena. V nasprotnem primeru bo dežurni učitelj ravnal po pravilniku šole. 

o Po 12.45 uri se učenci, ki čakajo na avtobus ali dejavnosti nahajajo v učilnici namenjeni VU oziroma tam, kjer 

to določi dežurni učitelj.  

 PRAVILA ZA UČENCE V ORGANIZIRANEM VARSTVU: 

 zadržujejo se v učilnici, kjer poteka organizirano varstvo in ne v drugih prostorih šole; 

 spoštujejo šolska pravila (podrobneje jih boste obravnavali v septembru 2019); 

 pred prihodom v organizirano varstvo kosilo pojejo v jedilnici in hrane ne nosijo v učilnico; 

 pred odhodom na dejavnost se javijo dežurnemu učitelju. 

 

V primeru, da  učenec teh pravil ne bo spoštoval, bodo o njegovem ravnanju obveščeni razredniki in starši. 

 

KDAJ VELJA, DA UČENEC ZAPUSTI ORGANIZIRANO VARSTVO: 

 ko  odide domov ali k prijateljem in o tem ne obvesti dežurnega učitelja, 

 kadar zapusti šolski okoliš (npr. odide v center Fama, v center Vipave…) in se kasneje vrne na dejavnost. 

Odreži -----------------------------------odreži in vrni razredniku oziroma v svetovalno službo---------------------------------------------------------- 

 

IZJAVA  STARŠEV IN UČENCEV  

 

Podpisani-a__________________________________ sem seznanjen-a s pravili in organizacijo varstva učencev. 
                                                                        (Ime in priimek starša ali skrbnika) 
 

Ime in priimek učenca/učenke:_____________________________________ Oddelek: __________ 

V organizirano varstvo se bom vključil-a (označi dan, ko čakaš na kasnejši začetek dejavnosti): 

A) V PONEDELJEK                   B)     V TOREK                    C)    V SREDO               Č) V ČETRTEK              D) V PETEK 

 

Podpis učenca: ______________________                                  Podpis staršev: ______________________         

 

Kraj in datum ___________________________________ 


