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VII. Odsotnost učencev od pouka in opravičevanje odsotnosti 

Učenec mora prisostvovati pouku in dejavnostim obveznega programa. 

Opravičevanje odsotnosti 

Starši morajo najkasneje v petih dneh po izostanku učenca razredniku sporočiti vzrok 

izostanka, razen v primeru, kadar gre za napovedano odsotnost. 

Če učenec izostane več kot pet dni, starši pa razredniku niso sporočili vzroka izostanka, 

razrednik o izostanku učenca obvesti starše in jih pozove, da sporočijo vzrok izostanka. 

Razrednik lahko starše pokliče tudi prej. 

Odsotnost učenca morajo starši opravičiti osebno ali v pisni obliki. Pisna opravičila napišejo 

na list A4 formata in ga lastnoročno podpišejo. Ustna opravičila, preko telefona ali na 

govorilni uri, učitelj zavede kot zaznamek, elektronska opravičila pa po potrebi preveri 

osebno na govorilni uri. Prav tako pa naj starši pravočasno obveščajo že vnaprej znano 

odsotnost učenca. 

Opravičila je treba posredovati razredniku najkasneje v petih dneh po prihodu učenca v šolo. 

Če razrednik v omenjenem roku ne prejme opravičila, šteje izostanke za neopravičene in 

ukrepa v skladu s tem pravilnikom. 

Izjemoma razrednik upošteva opravičilo, ki ga učenec ali starši iz opravičenih razlogov 

predložijo po izteku roka. 

Kadar učenec izostane zaradi bolezni več kot 5 šolskih dni, lahko razrednik zahteva uradno 

zdravniško potrdilo o opravičenosti izostanka. Uradno zdravniško potrdilo izda zdravnik na 

predpisanem obrazcu, ki mora biti opremljen z žigom izvajalca zdravstvene dejavnosti in 

žigom ter podpisom zdravnika. 

Če razrednik dvomi o verodostojnosti opravičila, obvesti o tem starše oziroma zdravnika, ki 

naj bi opravičilo izdal. Če ugotovi, da je opravičilo lažno, izostanka ne opraviči in ukrepa v 

skladu s tem pravilnikom. 

Napovedana odsotnost 

Učenec lahko izostane, ne da bi starši sporočili vzrok izostanka, če njegov izostanek 

razredniku vnaprej napovejo. Ta izostanek lahko strnjeno ali v več delih traja največ pet dni v 

letu. 

Ravnateljica lahko na podlagi obrazložene prošnje staršev iz opravičljivih razlogov dovoli 

učencu daljši izostanek od pouka. 

Odsotnost učenca pri posamezni uri pouka oziroma drugi dejavnosti dovoli učitelj, ki vodi to 

uro oziroma dejavnost, in o tem obvesti razrednika. 

Odsotnost na dnevu dejavnosti mora biti vsaj dva dni prej sporočena razredniku. V primeru, 

da učenec zboli ponoči na dan odhoda, morajo starši to javiti razredniku zjutraj, pred 

planiranim odhodom učencev na dan dejavnosti. V primeru, da starši tega ne storijo, morajo 

poravnati vse stroške dneva (prevoz, vstopnina…), kot da se je učenec dneva udeležil. 

 

Vodenje odsotnosti 

Vse izostanke učencev pri pouku in dejavnostih iz obveznega programa vodi razrednik v 

dnevniku dela za posamezni oddelek. 

Sprotne izostanke vpisuje učitelj, ki vodi posamezno uro, najavljene odsotnosti pa vpisuje v 

dnevnik dela razrednik. 

O odsotnosti zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih in srečanjih, na 

katerih učenci sodelujejo v imenu šole, razrednik obvesti starše. Navedene odsotnosti so 

opravičene. 
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Učitelj ali drug delavec, ki pripravlja tekmovanje ali srečanje učencev, o udeležbi in 

odsotnosti učencev obvesti razrednika in ostale strokovne delavce, najkasneje tri dni pred tem, 

ko učenci odidejo na srečanje ali tekmovanje. 

Oprostitev sodelovanja iz zdravstvenih razlogov 

Posamezni učenec je lahko iz zdravstvenih razlogov oproščen sodelovanja pri določenih urah 

pouka in drugih dejavnostih osnovne šole. 

Starši učenca morajo predložiti razredniku mnenje in navodilo zdravstvene službe. Razrednik 

o tem takoj obvesti učitelje oziroma druge sodelavce, ki izvajajo pouk ali druge dejavnosti 

šole. V dnevnik šolskega dela razrednik vpiše čas trajanja oprostitve. 

Učenec, ki je oproščen sodelovanja pri posamezni uri pouka, mora tej uri prisostvovati in 

opraviti naloge, ki ne ogrožajo njegovega zdravstvenega stanja in jih sme opravljati v skladu z 

navodili zdravstvene službe.  

Neopravičeni izostanki 

Za neopravičen izostanek se šteje neopravičena odsotnost učenca pri pouku in dejavnostih 

obveznega programa. 

Neopravičeni izostanki so občasni, če učenec izostaja le pri urah pouka posameznih 

predmetov, ali strnjeni, če izostanek traja več ur ali šolskih dni zaporedoma. 

Izostanke učenca pri razširjenem programu se evidentira. Razrednik o izostankih obvesti 

starše. 

Ne glede na določbe tega pravilnika se lahko v izjemnih primerih in po proučitvi vseh 

okoliščin ravnatelj v sodelovanju z razrednikom in svetovalno službo odloči, da se izostanek 

učenca ne bo obravnaval kot neopravičeni izostanek, če oceni, da je vzrok izostanka take 

narave, da učenec potrebuje pomoč oziroma svetovanje. 

Zapuščanje šole v času pouka 

Učenci lahko zapustijo šolski prostor samo iz opravičenih razlogov, kot so: 

– odhod k zdravniku ali zobozdravniku na podlagi dokazila, 

– pisno ali ustno zaprosilo staršev ali skrbnikov, 

– odhod na tekmovanje ali drugo aktivnost v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom, v 

organizaciji šole, 

– drugi utemeljeni razlogi z vednostjo učitelja. 

Učenec lahko izjemoma zapusti šolo v času pouka tudi zaradi nenadnih zdravstvenih težav.  

V primeru, da ima učenec v šoli zdravstvene težave (vročina, slabost, bruhanje in podobno) 

ali se poškoduje, mora učitelj ali drugi strokovni delavec, ki ima učenca pri pouku ali 

dejavnosti, o stanju učenca obvestiti razrednika osebno po končani učni uri, v nujnih primerih 

pa že med učno uro preko enega od  učenčevih sošolcev.  

Če je razrednik odsoten ali zaseden, obvesti svetovalno službo, tajništvo, pomočnico 

ravnatelja ali ravnatelja. 

Razrednik oz. drugi obveščeni zaposleni v najkrajšem času obvesti starše, s katerimi se 

dogovori o času in načinu odhoda učenca od pouka. 

Učenci 1. razreda tudi v izjemnih primerih ne smejo oditi iz šole sami, ampak obvezno v 

spremstvu staršev ali s strani staršev pooblaščene osebe. 

V primeru, da razrednik ne more vzpostaviti stika s starši ali skrbniki, a je potrebno 

zdravstvene težave učenca nemudoma rešiti, mora razrednik poskrbeti, da bo imel učenec 

spremstvo in bo zdravstveno oskrbljen na ustrezni zdravstveni instituciji.  

Odhod učenca iz šole vpiše učitelj ali razrednik v dnevnik v rubriko odsotnosti.  


