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PRAVILNIK O ŠOLSKEM PLESU 
 
1.  NAMEN IN POMEN ŠOLSKEGA PLESA 

 
Že vrsto let se na naši šoli uspešno organizirajo šolski plesi. Ples kot tak ni samo priložnost za razgibavanje, 
temveč je predvsem družabno srečanje, ki je v veliki meri namenjeno druženju, navezovanju stikov in 
pogovarjanju.  Druženje je v času plesa veliko bolj sproščeno kot v času pouka in daje priložnost učencem, 
da bolje spoznajo tudi vrstnike iz sosednjih razredov. 
Šolski ples je za učence pomemben tudi zato, ker pomembno obogati lep spomin na osnovno šolo. 

Na osnovni šoli Horjul se izvaja v prostorih šolske jedilnice. 
 
2.  ORGANIZACIJA ŠOLSKEGA PLESA 
 

Šolski plesi spadajo med dejavnosti šolske skupnosti in posameznih oddelkov.  Koordinator plesov je 
vodja  šolske skupnosti oziroma razrednik 9. razreda, ki v dogovoru z učenci, vodstvom šole in ostalimi 
razredniki določi datum plesa ter spremlja njegovo izvajanje.  

 
V šolskem letu bomo izvedli 2 šolska plesa: 

Ples Organizator Mesec 

1. šolski ples – Jesenski ples 7., 8. in 9. razredi oktober 

2. šolski ples - Novoletni ples 9.a in 9.b december 
   
OBLIKOVATI JE POTREBNO IZVEDBENI NAČRT.   

1. Šolska skupnost določi datum plesa (predstavniki oddelčnih skupnosti predlagajo datum, učiteljski 
zbor ga potrdi). 

2. Posamezni oddelki, ki ples organizirajo, sestavijo seznam učencev, ki bodo aktivno vključeni v 
organizacijo plesa. Seznam sestavita predstavnika oddelčne skupnosti v dogovoru s sošolci, v okviru 
razredne ure. Tabela s seznamom nalog razdeljenih po posameznih  razredih je priloga tega 
pravilnika. 

3.  Odbor za načrtovanje in organizacijo plesa na sestanku, ki poteka en teden pred plesom, predstavi 
seznam aktivnih učencev – oblikuje se enoten seznam. V okviru sestanka sledi izdelava natančnega 
programa – našteje se dejavnosti in izvajalce ter se jih časovno opredeli (vsaki dejavnosti se določi 
čas izvedbe ter trajanje le-te).  

4. Učitelj koordinator se v tednu, ko bo ples, individualno pogovori z učenci: 

- ki bodo izdelali plakate, 
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- ki bodo vodili program v času plesa, 

- ki bodo zbrali in vrteli glasbo, 

- ki bodo pobirali vstopnino in prodajali pijačo, 

- ki bodo fotografirali dogodek ter o njem napisali poročilo. 

               Namen pogovora je natančna razlaga vloge, ki jo bodo prevzeli na plesu (kaj se od njih                
pričakuje), dodelitev konkretnih dodatnih nalog ter izmenjava idej. 

5. Razredniki na razrednih urah predstavijo učencem pravila obnašanja na plesu in ukrepe, ki sledijo ob 
kršitvah. 

6. Učitelj koordinator vsaj teden dni pred plesom na oglasno desko v zbornici obesi list, na katerega se 
vpišejo učitelji, ki bodo na plesu dežurali. Ples traja od 17.00 do 22.00 (pospravljanje do 23.00). 

Od 17.00-19.00 ure dežurajo štirje učitelji –praviloma dva z razredne stopnje in dva s predmetne 
stopnje.  

Od 19.00 – 22.00 ure dežurajo štirje učitelji –praviloma vsi s predmetne stopnje. 

 Dva učitelja ostaneta na plesu do 23.00 in vodita pospravljanje.  

7. Učitelj koordinator obesi izdelane plakate v tistem tednu, ko je ples: po enega na vsako oglasno 
desko šolske skupnosti (RS in PS) in  enega ob vhodu v šolo zunaj.  

8. Učitelj koordinator napiše in preda razrednikom v prvi triadi vabila na šolski ples.  

9. V tednu po plesu lahko učenci, ki so bili na plesu,  na internetni naslov 
solska.skupnosthorjul@gmail.com ali pa v za to namenjeno škatlo, sporočijo pohvale, kritike ter 
predloge za izboljšave. 

10. Učitelj koordinator plesa objavi na šolski spletni strani poročilo o plesu v tednu po plesu.  

 

3.  PRAVILA ŠOLSKEGA PLESA  
 

Pravila obnašanja na plesu so potrebna zato, da poteka ples mirno in postane prijetna izkušnja za vsakega 
učenca. Ob vsaki kršitvi sledi ustrezen ukrep. 

1) Šolski ples je namenjen učencem od 1. do 9. razreda in traja od 17.00 do 22.00. Vstop učencem tujih 
šol in nekdanjim učencem osnovne šole, v času plesa,  ni dovoljen (razen, če se za posamezen ples 
sprejme drugačen dogovor – v takem primeru se izda poimenska vabil, ki se jih pred plesom odda 
koordinatorju plesa – obrazec vabila je priložen temu Pravilniku ). 

2) Učenci prve triade smejo na plesu ostati do 19.00, učenci druge triade do 20.00 , učenci tretje triade 
pa do 22.00 ure. 

mailto:solska.skupnosthorjul@gmail.com
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3)Ob vstopu na ples, vsak učenec plača vstopnino, ki jo določi šolska skupnost (izjeme so učenci, ki 
sodelujejo pri izvedbi plesa).  

4)  Učenec, ki zapusti šolski ples, se ne more vrniti (izjeme v dogovoru z dežurnim učiteljem).  

5)  Učenci v času plesa uporabljajo stranišča namenjena za učitelje.  

6) Učenci embalažo od pijače in hrane, ki jo kupijo v bar kotičku, odvržejo v za to namenjene škatle.  

7) Učenci so dolžni upoštevati Pravila šolskega reda OŠ Horjul (sprejeta 2.6.2009 ) – izjema je nošenje 
šolskih copat. 

8)  Na plesu bodo prisotni dežurni učitelji, ki bodo spremljali potek plesa in opozarjali na kršitve. Vse 
kršitve na plesu in v sklopu plesa bodo obravnavne  takoj in po pravilih obnašanja v šoli ter zgoraj 
opisanih pravil. V primeru hujših kršitev in nepravilnosti  se ples predčasno prekine. Ob predčasni 
prekinitvi plesa morajo vsi učenci nemudoma zapustiti šolske prostore in oditi domov.  

9) Vsak učenec, ki ga dežurni učitelj zaloti v prostorih razredne stopnje ali  predmetne stopnje (torej 
izven plesišča), mora zapustiti ples. 

10)  Učenci spoštljivo ravnajo s šolsko lastnino. Če učenec poškoduje šolsko lastnino, mora škodo 
plačati oz. v dogovoru z učitelji, kako drugače popraviti. 

 

 

 

 

Horjul, 19.10.2011                                                                     ravnatelj: Primož Garafol                  

 

 

Pravilnik o šolskem plesu je ravnatelj sprejel dne,  19. 10. 2011 in začne veljati dan po objavi na oglasni 
deski šole oziroma na spletni strani šole. 

 

PRILOGE: 

PRILOGA 1;  Seznam učencev, ki aktivno sodelujejo na plesu 

PRILOGA 2;  Seznam učiteljev, ki dežurajo na plesu 

PRILOGA 3; Vabilo na šolski ples za osebe, ki niso učenci Osnovne šole Horjul                  
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PRILOGA 1  

Seznam učencev, ki aktivno sodelujejo na plesu: 

 

Aktivnost Ime in priimek 

7. razred  

Izdelava  plakata.    

Izdelava  plakata.   

Pripravi jedilnico (pred plesom 
pospravi stole,mize).  4 učenci 

  

Po končanem plesu pregleda, če se je 
mogoče poškodovala šolska lastnina. 
2učenca 

  

Po končanem plesu pobere večje 
smeti v večnamenskem prostoru in 
na hodniku. 2učenca 

  

8. razred   

Pripravi jedilnico (pred plesom 
pospravi stole,mize).  4 učenci 

 

Po končanem plesu pregleda, če se je 
mogoče poškodovala šolska lastnina. 
2 učenca 

 

Po končanem plesu pobere večje 
smeti v večnamenskem prostoru in 
na hodniku. 2 učenca 

 

Pobira vstopnino na ples, lahko ima 
pomočnika.  2 učenca 

  

Pomaga voditi program plesa. 
(karaoke, koreografija, igre) 
2 učenca 

  

Priskrbi glasbo in naredi spisek 
glasbenih komadov. 

  

Vrti glasbo – DJ. 2 učenca  

Pomaga pri prodaji pijače in 
sladkarij. 2 učenca 

 

Pripravi jedilnico (pred plesom 
pospravi stole,mize).  4 učenci iz 
vsakega oddelka 
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Aktivnost Ime in priimek 

9. razred   

Po končanem plesu pregleda, če se je 
mogoče poškodovala šolska lastnina. 
2 učenca iz vsakega oddelka 

 

Po končanem plesu pobere večje 
smeti v večnamenskem prostoru in 
na hodniku.  
2 učenca iz vsakega oddelka 

 

Pobira vstopnino na ples, lahko ima 
pomočnika.  2učenca iz vsakega 
oddelka 

 

Pomaga voditi program plesa. 
(karaoke, koreografija, igre) 
2 učenca iz vsakega oddelka 

 

Priskrbi glasbo in naredi spisek 
glasbenih komadov.  
1 učenec iz vsakega oddelka 

 

Postavi zvočno opremo in po plesu 
tudi pospravi.  
1 učenec iz vsakega oddelka 

 

Vrti glasbo – DJ.  
2 učenca iz vsakega oddelka 

 

Pomaga pri prodaji pijače in 
sladkarij.  
3 učenci iz vsakega oddelka 

  

Posname nekaj fotografij (4-6) in 
napiše kratko reportažo (en 
odstavek).  
1 učenec iz vsakega oddelka 

  

 

 

*Pri izvedbi plesa, po navodilih učitelja, ki koordinira dogajanje, sodelujejo vsi učenci in ne le posamezniki, ki 
so navedeni v seznamu  
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PRILOGA 2  

Seznam učiteljev, ki dežurajo na plesu: 

 
 

URA UČITELJI 

17.00 – 19.00  RAZREDNA STOPNJA 2: 

 

PREDMETNA STOPNJA 2: 

 

19.00 – 21.00 PREDMETNA STOPNJA 4: 

 

21.00 – 22.00 PREDMETNA STOPNJA 4: 

 

22.00 – 23.00 POSPRAVLJANJE PREDMETNA STOPNJA 2: 
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PRILOGA 3 

Vabilo na šolski ples za osebe, ki niso učenci Osnovne šole Horjul                  

 

 

Spodaj podpisani/a _____________________________________   vabim na šolski  

 

ples ______________________________________ .  

 

Ples bo  ______________.  Zabava se bo začela  ob  ________________ . 

 

Vstopnina na ples znaša ___________. 

 

Prosim, da se podpišeš tudi sam/a in s podpisom jamčiš, da si mlajši/a od 16 let ter   

 

da se boš na plesu obnašal/a v skladu s Pravilnikom o šolskem plesu. 

 

 

Datum: __________________ 

Podpis gostitelja: __________________________      Podpis gosta: __________________________ 
 
 


