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Izvajanje JUTRANJEGA  varstva za učence OŠ Sava Kladnika Sevnica 
 
Zakonske podlage so v Zakonu o osnovni šoli: 

20. člen 
(razširjeni program) 

Razširjeni program obsega podaljšano bivanje, jutranje varstvo, dodatni pouk, dopolnilni 
pouk, interesne dejavnosti in pouk neobveznega tujega jezika. V razširjeni program se učenci 
vključujejo prostovoljno. 

22. člen 
(jutranje varstvo) 

Osnovna šola organizira jutranje varstvo učencev 1. razreda. 

 

Sam zakon ne določa jutranjega varstva za učence od 2. do 9. razreda. 

 
Na podlagi Pravila šolskega reda OŠ Sava Kladnika Sevnica izvajamo jutranje varstvo tudi 
za vse ostale učence. 

 Učenci od 2. do 5. razreda, ki pridejo v šolo v času od 6.40 do 7.40 in nimajo drugih 

šolskih obveznosti, gredo v učilnico jutranjega varstva. Svoja oblačila in obutev 

odložijo v garderobne omarice zraven učilnice jutranjega varstva.   

 Učenci prvega razreda imajo jutranje varstvo organizirano v učilnici 1. razreda. Ob  

7.00 gredo na zajtrk v jedilnico v spremstvu strokovnega delavca. 

OŠ Sava Kladnika se na delovni dan odpira ob 5.30 uri. Šolo odpre hišnik šole. Učenci, od 2. 

do 5. razreda, ki v tem času pridejo v šolo se do zapolnitve normativa, ki je 28 učencev, lahko 

pridružijo učencem 1. razreda v njihovi učilnici. Po zapolnitvi normativa učenci od 2. do 5. 

razreda počakajo v veliki avle šole. Učenci od 6. do 9. razreda vedno čakajo v avli šole.  

Od 6.40 do 7.40 lahko učenci od 2. do 5. razreda odidejo v učilnico Alenke Dolenc, kjer je za 

njih organizirano dežurstvo. V vsakem od zgoraj omenjenih prostorov je prisoten tudi 

strokovni delavec šole in sicer: 

- V učilnici 1. razreda  od 5.45 do 7.45  (po 7.45 dežurni učitelji) 

- V avli šole   od 6.45 do 7.45   (po 7.45 dežurni učitelji) 

- V učilnici A. Dolenc od 6.40 do 7.40 (po 7.40 dežurni učitelji) 

 

Ena od prednostnih nalog osnovne šole je tudi navajanje na samostojno in odgovorno delo 

ter vedenje, zato vsi skupaj delujemo v smeri razvijanja le te.  

 

S spoštovanjem,       Mirjana Jelančič, prof. 

         ravnateljica 
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