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PREDLOG 4953: Počitniško varstvo v osnovnih šolah  

 
 
Delovna obveznost učitelja obsega pouk in druge oblike organiziranega dela z učenci, 
pripravo na pouk, popravljanje in ocenjevanje izdelkov in drugo delo, potrebno za 
uresničitev izobraževalnega programa. Drugo delo obsega sodelovanje s starši,  
sodelovanje v strokovnih organih šole, opravljanje nalog razrednika, organizirano 
strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, zbiranje in obdelavo podatkov v zvezi z 
opravljanjem vzgojno-izobraževalnega in drugega dela, mentorstvo učencem, 
mentorstvo pripravnikom, urejanje kabinetov, zbirk, šolskih delavnic, telovadnic, igrišč, 
ipd., organiziranje kulturnih, športnih in drugih splošno koristnih in humanitarnih akcij, 
pri katerih sodelujejo učenci, pripravo in vodstvo ekskurzij, izletov, nastopov, 
tekmovanj, šole v naravi, letovanj, taborjenj, ki jih organizira šola in opravljanje drugih 
nalog, določenih z letnim delovnim načrtom. 
 
Osnovna šola lahko poleg predpisanega  obveznega in razširjenega programa staršem 
ponudi tudi t.i. nadstandardni program, ki se financira iz sredstev lokalne skupnosti in 
prispevkov staršev. S tem se učencem zagotovijo tiste dejavnosti, ki niso sestavina 
izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev. O njihovi 
uvedbi odloči svet šole. Predlog za uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter 
dejavnosti lahko oblikuje ravnatelj, vzgojiteljski, učiteljski oziroma predavateljski zbor 
in/ali svet staršev. Svet staršev k predlogu za uvedbo nadstandardnih storitev daje 
soglasje. 
 
Počitniško varstvo učencev ne sodi v obvezni ali razširjeni program osnovne šole niti v 
delovno obveznost učiteljev. Šola ga lahko organizira kot nadstandardni program, ki ga 
nudi svojim učencem ali pa se za tako obliko dogovori več osnovnih šol skupaj. V 
posameznih okoljih pa je že dobro uveljavljeno počitniško varstvo v organizaciji ZPM, ki 
je organizirano za učence več šol v mestu ali občini. V teh primerih starši nosijo stroške 
prehrane in morebitne druge stroške, kot so vstopnine, prevoze, itd. 
 
Lep pozdrav, 
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                      Vodja Sektorja za osnovno šolstvo 
           Direktorat za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo 
                   


