VZGOJNI NAČRT

Vizija šole
Naša šola spodbuja sodelovanje
in ustvarjalnost, gradi znanje,
veščine ter vrednote in je šola, ki
ni le dolžnost, ampak tudi pravica.
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ELEMENTI VZGOJNEGA NAČRTA so:
 TEMELJNE VREDNOTE


 VZGOJNE DEJAVNOSTI


 VZGOJNI UKREPI IN KRŠITVE PRAVIL


 VZAJEMNO SODELOVALNI ODNOS S STARŠI

DEL VZGOJNEGA NAČRTA so:
 PRAVILA ŠOLSKEGA REDA
 HIŠNI RED




3

VREDNOTE
Vrednote so smernice, ideje, življenjski cilji in etična vodila, s pomočjo katerih posamezniki
ali družba ocenjujejo sebe in okolje, v katerem živijo. Posamezniku nudijo oporo pri njegovem
življenjskem slogu, opredeljujejo, kaj je pomembno in vredno truda. Vrednote so vitalnega
pomena za družbo, saj usmerjajo ravnanja ljudi.
Vrednote se oblikujejo skozi proces prepoznavanja lastne osebne identitete ter pri izbiranju
življenjskega sloga, oblikovanju stališč, pri vrednotenju informacij in pri vedenju.
Vrednote so pomembni kompleksni pojavi, saj pomagajo človeku uravnavati njegove odnose s
samim seboj, z drugimi in z družbo.
Za uresničevanje vrednot v šoli in kasneje v življenju je potrebno mlademu človeku z različnimi
aktivnostmi predstaviti, kako upoštevanje vrednot vpliva na kakovost življenja posameznika in
družbe.
Na osnovi vprašalnika so učenci, učitelji in starši izbrali pet vrednot, ki jim bomo v prihodnosti
posvetili največ pozornosti:
1. ZNANJE ZA USTVARJALNOST
2. SPOŠTOVANJE
3. ODGOVORNOST
4. POŠTENOST
5. PRIPADNOST
Šola vzgaja za vrednote:







z vsakodnevnimi dejavnostmi,



z različnimi proaktivnimi dejavnostmi,



v okviru projektov,



pri urah oddelčnih skupnosti,



ob drugih priložnostih.

Vzgojno-izobraževalne aktivnosti, s katerimi bomo poskušali te vrednote uresničevati, so:

ZNANJE ZA USTVARJALNOST
»Ne gre le za to, kaj znaš. Temveč, kaj s tem znanjem ustvariš.«







S strokovnim podajanjem učne snovi učitelji in strokovni delavci zagotavljamo
visoko kakovostna znanja in učence skupaj s starši spodbujamo in podpiramo pri
razvoju talentov. S sodobnimi metodami in oblikami dela ter skladno z učnim
načrtom si prizadevamo, da je znanje čim bolj uporabno in življenjsko.



Učitelji in starši pri učencih spodbujamo in podpiramo raziskovalni duh.



Učenci pod vodstvom mentorjev, samostojno ali s pomočjo družine raziskujemo
in pridobivamo dodatna (spo)znanja.



Učenci svoja znanja, veščine predstavimo, jih delimo z drugimi in preizkusimo v
praksi ali se v znanju pomerimo z vrstniki na tekmovanjih.
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Že v zgodnjem obdobju starši in učitelji pri otrocih spodbujamo razvoj delovnih navad
in jih navajamo na samostojnost. Učenci z izpolnjevanjem šolskih obveznosti
izkazujemo svojo odgovornost in spoštovanje do prejetega znanja.

SPOŠTOVANJE
»Spoštovanje je, da se z nekom lepo pogovarjaš, ga poslušaš, mu ne govoriš grdih besed,
ga ne prizadeneš, se ne 'kregaš' z njim in ga braniš.«
Grega, 12 let







Na OŠ Dobrova se vedemo spoštljivo. Starši, učenci in zaposleni na šoli smo drug do
drugega prijazni, strpni in odprti. Zaposleni na šoli skupaj s starši učence usmerjamo
k takšnim odnosom in sprejemanju drugačnosti.



Preden izrazimo svoje mnenje, poslušamo mnenja in ideje drugih do konca –
ne prekinjamo jih ali zatiramo v kali.



Medsebojno se spodbujamo k izražanju mnenj in idej. Ideje drugih vključujemo
v skupno delo ali si prizadevamo za to, kolikor je le mogoče.



Ne žalimo, se ne posmehujemo in ne ponižujemo. Do drugih se vedemo tako, kot bi
radi, da se drugi vedejo do nas.



S svojimi ravnanji skrbimo za to, da negujemo pozitivno (samo)podobo posameznika.



Vsi v šoli – zaposleni, starši in učenci – se pozdravljamo in uporabljamo medsebojne
vljudnostne fraze. Učenci in starši delavce šole naslavljamo z gospa, gospod oz. z
učiteljica, učitelj. Pedagoški delavci učence nagovarjamo z njihovimi imeni oz.
imenom in priimkom.



Ob povzročenem incidentu se povzročitelj za nastalo situacijo vljudno opraviči.
Pedagoški delavci se dosledno in aktivno odzovemo na izkazovanje
nespoštovanja.



Učence že od 1. razreda seznanjamo in navajamo na vikanje zaposlenih na šoli.








ODGOVORNOST
odgovórnost -i ž (o ) 1. dolžnost sprejeti sankcije, dati opravičilo(SSKJ)





Učenci in zaposleni na šoli imamo odgovoren odnos do svojega dela.



Posebno skrb namenjamo odgovornosti za lastno varnost in zdravje ter varnost
in zdravje vseh na šoli.
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Do osebne in šolske lastnine se obnašamo odgovorno tako v šoli kot v šolskem okolju.
Skrbimo za čistočo, namerno ne poškodujemo opreme, pripomočkov, izdelkov,
odgovorno se vedemo v stiku z živalmi in rastlinami.

POŠTENOST
Poštenost in odkritost zahtevata pogum.









Učitelji in starši smo učencem vzor z lastnim zgledom.



Pedagoški delavci se držimo vnaprej postavljenih kriterijev preverjanja in
ocenjevanja znanja ter dogovorov. Pri tem upoštevamo otrokovo razvojno stopnjo,
sposobnosti in napredek.



Prek športnih iger navajamo otroke na »fairplay«.



Preko socialnih iger otroke učimo določenih veščin, ki jim bodo v pomoč pri
njihovem socialnem razvoju.



Učitelji in starši učence navajamo na poštenost do sebe, drugih in lastnine ter na to,
da bodo za neprimerno vedenje ali povzročeno škodo prevzeli odgovornost.

PRIPADNOST
Ni dovolj, da si med seboj ne nasprotujemo, danes je potrebno več. Dejavnik uspeha je sodelovanje, ki vodi k ustvarjalnosti.











Razvijamo timski duh.



Učenci, starši in učitelji si prizadevamo za čim večjo povezanost vseh na šoli.



Preko različnih aktivnosti utrjujemo povezanost med učenci in dvigujemo
samopodobo posameznika.



Učitelji spodbujamo sodelovanje učencev na različnih tekmovanjih, kjer ti razvijajo
občutek pripadnosti šoli, z doseženimi rezultati pa tudi zavedanje lastne vrednosti.



Učencem omogočamo, da predstavijo znanja, pridobljena v šoli in izven nje,
talente in konjičke na različnih prireditvah (proslave, razstave, sejmi …).



Učenci prvih razredov s sprejemom v šolsko skupnost spoznajo šolsko himno in ostale
simbole šole ter na tak način pridobijo oz. pridobivajo občutek pripadnosti šole.



Skozi vsa leta šolanja pripadnost razvijamo in krepimo s sodelovanjem na prireditvah,
proslavah, tekmovanjih, taborih, dnevih, organiziranih za učence, starše in učitelje …



V znak pripadnosti učenci nosijo majice, kape, športna oblačila … s simboli šole.
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VZGOJNE DEJAVNOSTI
Proaktivne in preventivne vzgojne dejavnosti izhajajo iz poslanstva, vizije, vrednot in ciljev
osnovne šole ter potreb učencev in okolja. Osnovni cilj pri oblikovanju in izvajanju proaktivnih
vzgojnih dejavnosti je oblikovanje okolja, v katerem učenci uspešno zadovoljujejo temeljne
telesne, duševne, socialne in duhovne potrebe ter razvijajo samostojnost in pozitivno
samopodobo ter pridobijo čut za odgovornost.
Nekatere od pomembnih potreb so:
potreba po varnosti in odsotnosti strahu, potreba po sprejetosti, pripadnosti in vključenosti
učencev v skupnost ne glede na njihove posebnosti, potreba po individualnosti, uspešnosti in
potrjevanju vseh učencev, potreba po svobodi, izbiri in ustvarjalnosti. Za dobro počutje
učencev je pomembno vsakodnevno zadovoljevanje potrebe po gibanju in sprostitvi.

1.

PROAKTIVNE IN PREVENTIVNE DEJAVNOSTI:

PREDAVANJA, DELAVNICE, PROJEKTI







Predavanja in delavnice različnih strokovnjakov za starše in učence,



zunanji strokovnjaki se vključujejo tudi k pouku, npr.: zdravstveni delavci, policisti,
gasilci ...



različni projekti za osebnostno rast,



predavanja o dejavnikih in metodah uspešnega učenja za učence,



vzgojne delavnice na razrednih urah.

ŠPORTNE AKTIVNOSTI
Zavedamo se, da je gibanje pomembno za zdrav razvoj otroka, zato otrokom poleg obveznega
pouka športne vzgoje nudimo/omogočimo še:






izbirne predmete s področja športa,



interesne dejavnosti s področja športa,



udeležbo na tekmovanjih in drugih športnih prireditvah,



dejavnosti, ki jih vodijo zunanji sodelavci: judo, karate, ples, tenis, rolanje ...

OHRANJANJE ZDRAVJA IN VARNOSTI UČENCEV, SKRB ZA OKOLJE
Ohranjanje zdravja, skrb za varnost otrok in skrb za okolje je primarna skrb vseh, ki smo
zaposleni na šoli, zato na šoli potekajo naslednje aktivnosti:







zdravstvene vsebine, ki jih izvajajo zdravstveni delavci in učitelji,



sistematski zdravstveni pregledi – izvaja zdravstveni dom,



uživanje zadostne količine vode (pitniki po hodnikih),



projekt Zdrava šola (vsako leto druga vsebina),



dežurstvo pedagoških delavcev pred poukom, med malico in kosilom,
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organizirano varstvo za učence, ki imajo prosto uro,



učenci od 1. do 5. razreda so vključeni v oddelke podaljšanega bivanja,



dežurstvo krajanov na prehodih za pešce na začetku šolskega leta,



načrt varnih poti v šolo,



vsakoletna simulacija evakuacije v primeru nevarnosti,



obiski policistov na šoli, ki otrokom posredujejo informacije glede varnosti v prometu
in izvajajo predavanja o nevarnosti pirotehničnih sredstev,



ekološko-humanitarne akcije (zbiranje kartuš, zamaškov, knjig, igrač ...),



zbiralne akcije papirja (sredstva od prodaje papirja so namenjena za zimsko šolo v
naravi),



osveščanje učencev o skrbi za urejeno in čisto šolo (nošenje copatov, skrb za čistočo
na hodnikih, učilnicah, garderobi, na WC-jih, šolskem igrišču, okolici ...),



skrb za urejeno okolje in ekološko ozaveščanje.

SODELOVANJE UČENCEV, UČITELJEV IN STARŠEV








Potrebno je razvijati občutek pripadnosti šoli,



poskrbeti za neformalna druženja otrok, staršev in učiteljev,



zbirati sredstva za socialno šibkejše (šolski sklad),



razvijati sovrstniško pomoč,



razvijati pogovorne ure za učence,



»Knjižni cekar« (1.–3. razred: knjige za otroke in starše, ki spodbujajo branje –
poleg knjig za otroke je priložena tudi literatura o vzgoji).






SVETOVANJE IN SPORAZUMNO REŠEVANJE MEDSEBOJNIH
PROBLEMOV IN SPOROV

2.

SVETOVANJE
Svetovanje je namenjeno učencem, posredno pa tudi njihovim staršem, pri reševanju njihovih
lastnih problemov, ki so povezani:
-

z razvojem učenca,

-

s šolskim delom,

-

z odnosi z vrstniki in odraslimi,

-

z razvijanjem samopodobe in prevzemanjem odgovornosti.

Pri tem je pomembno krepiti prakso sporazumevanja, iskanja kompromisov in medsebojnega
poslušanja. Posebne oblike svetovanja in sporazumnega reševanja medsebojnih problemov in
sporov so osebni svetovalni pogovori, spodbujanje samovrednotenja ali samopresoje ter
mediacija in restitucija.
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Svetovanje se lahko izvaja v okviru ur oddelčnih skupnosti, pogovorov z učenci v času
govorilnih ur za starše in učence, ob sprotnem reševanju problemov in drugih priložnostih.
Cilji svetovanja so, da se učenec uči:














oblikovati lastne cilje in strategije za njihovo uresničevanje,



organizirati lastno delo za večjo učinkovitost,



spremljati svojo uspešnost,



razmišljati in presojati o svojem vedenju in ravnanju drugih ljudi,



prevzemati odgovornost in sprejemati posledice svojih dejanj,



empatičnega vživljanja v druge, sprejemanja različnosti,



opazovati lastna občutja, razmišljanja in vedenja,



razumeti vzroke za neustrezno vedenje pri sebi in drugih,



reševati probleme in konflikte,



ustrezno ravnati v situacijah, v katerih je prisoten stres, strah, tesnoba, jeza, žalost,
občutki sramu ali krivde, konflikti, apatičnost, frustracije, doživljanje neuspehov,
depresija (čustvena inteligentnost),



razvijati realno in pozitivno samopodobo in samospoštovanje.

OSEBNI SVETOVALNI POGOVORI
Svetovalni pogovori potekajo:







med učenci,



med učencem in učiteljem,



med učencem in svetovalnim delavcem,



med učencem, svetovalnim delavcem (vodstvom) in starši,



ob prisotnosti predstavnika zunanje institucije.

V pogovoru naj svetovalec učencu pomaga uvideti njegove potrebe in motive ravnanj ter
povezanost ravnanj z njihovimi posledicami. Pomaga naj mu pri presojanju lastnega vedenja z
vidika učinkovitosti in sprejemljivosti, pri ugotavljanju pozitivnih in negativnih posledic
njegovega ravnanja zanj in za druge.
Svetovalnemu pogovoru lahko sledi dogovor med učencem, starši in strokovnim delavcem ali
vodstvom šole ter različne oblike pomoči učencem. Dogovor opredeljuje cilje in odgovornost
sodelujočih.
O svetovalnih pogovorih se vodi evidenca pri razredniku do konca šolskega leta.
USMERJANJE
SAMOPRESOJA IN SAMOKONTROLA
Za večji samonadzor bomo učencem posredovali čim več in čim pogosteje ustrezna povratna
sporočila, s katerimi jih bomo seznanili, kaj delajo prav in kaj narobe in jim s tem pomagali
ustvariti sistem samostojnih odločitev, s katerimi bodo učinkovito usmerjali svoje vedenje.
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Vodena vprašanja o vedenju:











Kaj želiš?



Kaj potrebuješ?



Kaj delaš?



Si s svojim ravnanjem dosegel, kar bi rad?



Si spoštoval pravila in dogovore?




Si upošteval potrebe drugih?

Kako bi se ti počutil-a na njegovem/njenem mestu?



Kaj boš storil sedaj?



Lahko urediš zadevo sam? Kako?

O samopresoji se vodi evidenca pri razredniku do konca šolskega leta.
MEDIACIJA
Mediacija je postopek, v katerem se osebe, ki imajo problem ali konflikt, ob pomoči tretje
osebe, posrednika oziroma mediatorja (ki je za to ustrezno usposobljen), prostovoljno
pogovorijo in ugotovijo, kje so točke njihovega spora, izrazijo svoja mnenja, ideje, težave in
čustva, izmenjajo stališča ter poskušajo najti rešitev, s katero bodo vsi zadovoljni. V mediaciji
prevzamejo udeleženci odgovornost za rešitev nastalega konflikta. Mediacija pomaga pri
vzpostavljanju odnosov medsebojnega zaupanja in spoštovanja.
Mediacija izboljšuje splošno socialno klimo v šoli, povečuje občutek zaupanja in pripadnosti,
prijateljstva in obvladovanja konfliktnih situacij. Mediacija povečuje spretnosti učencev pri
izgradnji dobrih medsebojnih odnosov ter pomaga ponotranjiti pomembne družbene vrednote.
O mediaciji se vodi evidenca pri razredniku do konca šolskega leta.
RESTITUCIJA
Restitucija je metoda poravnave povzročene škode. Pri tem ne gre v prvi vrsti za materialno
škodo, čeprav tudi ta ni izvzeta, pač pa v večji meri za škodo, ki jo učenci povzročijo na etičnem,
socialnem in psihološkem področju.
Pri restituciji naj bo poravnava smiselno povezana s povzročeno etično, psihološko, socialno
ali materialno škodo. Kadar učenec ne more poravnati škode neposredno, jo lahko nadomesti
na področju, na katerem je bila škoda povzročena.
Posameznik se sooči s posledicami svojega ravnanja, se uči sprejemati odgovornost za svoja
dejanja in išče načine, s katerimi bi svojo napako popravil oziroma se z oškodovancem
dogovori za način poravnave. Ukrepi tu niso enolično in vnaprej določeni, jih pa smiselno
povezujemo s povzročeno psihološko, socialno ali materialno škodo (npr. če učenec udari
drugega učenca, mora napisati opravičilo učencu, ki ga je udaril).
O restituciji se vodi evidenca pri razredniku do konca šolskega leta.
POHVALE, PRIZNANJA IN NAGRADE
Pohvale so lahko ustne ali pisne.
Kadar se učenec/ka ali več učencev izkaže s prizadevnostjo pri enkratni ali kratkotrajni
aktivnosti, so lahko ustno pohvaljeni.
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Imena učencev, ki so se izkazali na različnih tekmovanjih ali pri različnih
dejavnostih (lahko tudi izven šole), se objavijo na oglasnih deskah, šolskem radiu
ali na spletni strani šole.

Pisne pohvale/priznanja se podeljujejo za:












prizadevnost ter doseganje vidnih rezultatov pri pouku, interesnih dejavnostih in
drugih dejavnostih šole, torej pozitiven zgled v oddelku,



doseganje vidnih rezultatov na šolskih športnih ali drugih tekmovanjih in
srečanjih učencev z različnih področij znanja in delovanja,



posebej prizadevno in učinkovito delo v oddelčni skupnosti ali šolski skupnosti,



spoštljiv odnos do odraslih in nudenje pomoči tistim, ki jo potrebujejo,



večletno prizadevnost in doseganje vidnih rezultatov pri šolskem in
izvenšolskem delu,



doseganje vidnih rezultatov na raznih tekmovanjih in srečanjih, ki so organizirana
za območje občine, regije in celotne države,



večletno prizadevno sodelovanje in doseganje rezultatov pri raznih
interesnih dejavnostih,



doseganje vidnih rezultatov na športnih področjih, kjer učenci predstavljajo šolo,



večletno prizadevno delo v oddelčni skupnosti, šolski skupnosti in šolskem
parlamentu,



ob drugih razlogih, ki jih ravnatelj oz. učiteljski zbor šole ali razrednik in mentorji
ocenijo kot primerne za razlog podelitve priznanja.

Nagrado lahko dobi posameznik, skupina učencev ali oddelčna skupnost.
Nagrade se podeljujejo učencem v obliki:





pripomočkov, ki jih učenec lahko uporablja pri pouku ali drugih dejavnostih,



knjižnih nagrad,



drugih posebnih ugodnosti ali »sladke nagrade«.
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VZGOJNI UKREPI IN KRŠITVE PRAVIL
Vzgojni ukrepi so usmerjeni pedagoško strokovni postopki, ki se uporabljajo pri ponavljajočih,
pogostejših in obsežnejših kršitvah Pravil šolskega reda.
Uporabljajo se v primerih:
 ko učenec kljub predhodni vzgojni pomoči ne popravi svojega vedenja, noče sodelovati
ali pa zaradi različnih razlogov tega ni sposoben,
 za reševanje trenutne situacije, ki narekuje naglo ukrepanje (nevarnost, posredovanje v
pretepu, zaščita imetja ...),
 ob zavračanju sodelovanja učencev pri reševanju problema ob predhodno izvedenih
drugih vzgojnih dejavnosti (svetovanje, pogovor s samopresojo, restitucija, mediacija
...),
 ko učenci niso pripravljeni upoštevati potreb in pravic drugih.
Vzgojni ukrepi pomagajo učencu spremeniti vedenje. Oblikuje se kot:




 ustna zahteva učitelja,
 pisni predlog razrednika učiteljskemu zboru na pedagoški konferenci,
 dogovor šole in staršev o določenem skupnem, enotnem ravnanju,
 obveza učenca o določenem ravnanju.

Vzgojne ukrepe dokumentiramo:



 v pripravljene obrazce, ki se imenujejo Zapis kršitve šolskih pravil,
 z zapisi drugih strokovnih organov,
 s sklepi z učiteljskih konferenc,
 pri razrednikih.

Vzgojni ukrepi, ki jih bo šola izvajala:











poravnava nastale materialne škode v primeru namerne povzročitve ali zaradi
neupoštevanja pravil šolskega reda;
zadržanje učenca na razgovoru po pouku ob soglasju staršev;



neopravičene ure;

 pomoč hišniku, čistilkam pri čiščenju šole in njene okolice po pouku;
 po izboru učitelja prebere starosti primerno literaturo na temo nasilje/nenasilje ali
katero drugo temo in izdela predstavitveni plakat;
 razgovor z učiteljem, ravnateljem, pomočnico ravnatelja, svetovalno službo, starši;

 dogovorjeni pogostejši stiki s strokovnim delavcem (razrednikom, učiteljem,
svetovalnim delavcem), kadar skupaj z otrokom ugotovimo, da mu to lahko pomaga
pri spreminjanju motečih vedenjskih vzorcev, ki privedejo do ponavljajočih se
konfliktov;


pogostejši kontakti razrednika ali drugega strokovnega delavca s starši učenca za
razgovore o obnašanju in načrtovanje sprememb, kadar se zaradi ponavljajočih kršitev
izkaže, da učenec ni sposoben sam kontrolirati svojega vedenja in mu starši pri tem
lahko uspešno pomagajo.







povečan nadzor nad učencem v času, ko je v šoli, a ni pri pouku ali pri drugih
organiziranih oblikah vzgojno-izobraževalnega dela, ko se izkaže, da ne zmore varno
in brezkonfliktno počakati na šolski avtobus ali drugo dejavnost;



začasna prepoved uporabe določenih šolskih prostorov, naprav in predmetov, kadar
učenčevo ravnanje ni v skladu s pravili ravnanja in obnašanja v šoli in zato predstavlja
nevarnost sebi in ostalim prisotnim;

začasna prepoved zadrževanja v knjižnici (z izjemo izposoje in vračanje gradiva),
kadar učenčevo ravnanje ni v skladu s pravili ravnanja in obnašanja;













odstranitev učenca od pouka, kadar učenec s svojim ravnanjem onemogoča vzgojnoizobraževalni proces. Pod nadzorom strokovnega delavca tak učenec samostojno
predeluje snov, ki jo ostali sošolci pri redni uri;

 v primeru pogostih ali resnih kršitev šolskega reda, se s predhodno seznanitvijo staršev
učenca zadrži zaradi pojasnitve okoliščin dogodka in dogovora o nadaljnjem vedenju;
 začasna ukinitev obroka v primeru pogostih ali hujših kršitev pravil in neupoštevanja
navodil pri prehranjevanju, če to ni edini obrok, ki ga ima učenec v šoli;
 prepoved približevanja določenemu učencu;
 predčasna zapustitev pedagoškega procesa v spremstvu staršev v primeru ogrožanja
varnosti sebe in drugih; 

 učenec ima pravico obiskovati pouk oziroma se udeleževati drugih dejavnosti, ki jih
organizira šola. Učencu šola lahko občasno zagotovi doseganje ciljev izobraževanja
tudi v drugih oblikah organiziranega dela z učenci z namenom, da se učencem
zagotovi varnost ali nemoten pouk;

 drugi ukrepi glede na kršitev.


Učencu in njegovim staršem pojasnimo razloge za izrečen ukrep ali opomin in tudi njihove
nadaljnje dolžnosti ter načine poročanja o uspešnosti le-teh.
Vzgojni ukrep je za učenca in njegove starše obvezujoč. V kolikor se vzgojni ukrep ne bo
izvajal po navodilih, se izreče vzgojni opomin.
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VZAJEMNO-SODELOVALNI ODNOS S STARŠI
S starši bomo sodelovali tako pri doseganju učno-vzgojnih ciljev kot pri reševanju razvojnih in
osebnih težav njihovih otrok ali skupin otrok. Zato bomo poleg običajnih oblik sodelovanja
spodbujali medsebojno komunikacijo staršev v okviru oddelčnih skupnosti in v okviru šole kot
celote.
Govorilne ure za starše: dopoldanske govorilne ure in popoldanske govorilne ure se izvajajo enkrat
mesečno od oktobra do maja. Po potrebi se starši lahko tudi vnaprej najavijo in dogovorijo z
določenim strokovnim delavcem izven rednih govorilnih ur. Starši lahko po predhodnem
dogovoru komunicirajo s strokovnimi delavci tudi preko elektronske pošte.
Starši so vabljeni na oddelčne in skupne roditeljske sestanke. Oddelčni roditeljski sestanki so lahko
v obliki delavnic za starše ali starše in učence. Skupni roditeljski sestanki so informativni ali v
obliki predavanj strokovnih delavcev.
Starše bomo sproti obveščali o osebnem razvoju, pa tudi o kritičnih ravnanjih, ki zadevajo
njihovega otroka, in v primerih, da otrok zaradi manj primernih vedenjskih vzorcev potrebuje
posebno socialno psihološko pomoč, mu bomo skušali v dogovoru z njimi to pomoč nuditi in tudi
poiskati.
Starše obveščamo o dogodkih, ki zadevajo njihovega otroka, na različne načine:





 ustno po telefonu in pisno,
 oblike obveščanja so dogovorjene na roditeljskih sestankih oddelčnih skupnosti,
 vedno po telefonu (kot nujno obvestilo) obvestimo starše o dogodkih, ki zadevajo
poškodbe, hujše kršitve pravil šolskega reda (povzročeno večjo materialno škodo) in
neposredno ali posredno zadevajo njihovega otroka,
 obvestila na oglasni deski.

V primerih, ko strokovni delavec presodi, da je potreben poglobljen razgovor o otrokovem vedenju
ali težavah v šoli, starše povabimo na razgovor v šolo. Na razgovor lahko povabimo tudi druge
strokovne delavce šole.
V primerih, ko šola ne more zagotoviti sodelovanja staršev ali oceni, da gre pri posameznih otrocih
za zanemarjanje ipd., bomo poiskali pomoč in tudi sodelovali z drugimi institucijami socialne in
psihološke pomoči (Center za socialno delo, Svetovalni center, Krizni center za mlade in druge
pristojne institucije).
Starši na svetu staršev podajajo predloge, pripombe, mnenja, pobude ... Starši sodelujejo tudi v
svetu šole.
Starši, učitelji in učenci sodelujejo pri naslednjih dejavnostih:




 dnevi odprtih vrat,
 sejmi na šoli,
 šolske prireditve,
 predstavitve projektov in raziskovalnih nalog na šoli,
















predstavitev zanimivih poklicev in dejavnosti otrokom s strani staršev – poklicno
usmerjanje,



sponzorstva staršev,



zbiralne akcije (papirja, igrač, knjig …).

Na podlagi 60. e člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06) je svet Osnovne šole Dobrova
dne 12. 12. 2018 sprejel

PRAVILA ŠOLSKEGA REDA V
Osnovni šoli Dobrova
1. člen
(namen pravil)
Ta pravila natančneje opredeljujejo dolžnosti in odgovornosti učencev, načine zagotavljanja
varnosti, pravila obnašanja in ravnanja, kršitve, postopke in ukrepe v primeru kršitev pravil,
organiziranost učencev, opravičevanje odsotnosti ter sodelovanje pri zagotavljanju
zdravstvenega varstva učencev.

2. člen
(opredelitev pojmov)
a. Učenec je spolno nevtralen izraz za udeleženca ali udeleženko v učnem procesu, ki
obiskuje pouk v Osnovni šoli Dobrova in ni delavec šole.
b. Mlajši učenec je učenec, ki še ni dopolnil 14 let.
c. Starejši učenec je učenec, ki je že dopolnil 14 let.
d. Učenec s posebnimi potrebami je učenec z odločbo pristojne institucije, s katero so
ugotovljene in opredeljene posebne potrebe tega učenca.
e. Kršitev je vsako ravnanje ali dejanje učenca, ki je v nasprotju z veljavno zakonodajo, s
temi pravili ali z ostalimi akti šole. Kršitve razčlenjujemo s temi pravili na lažje, težje in
najtežje.
f. Postopek je proces, ki se začne z opredelitvijo kršitve in konča z vzgojnim ukrepom, ki je
v skladu s temi pravili.
g. Vzgojni ukrep je končni rezultat postopka, ki na zakonit in predvidljiv način določa odziv
šole na ugotovljeno kršitev.

3. člen
(dolžnosti in odgovornosti učenca)
Dolžnosti učenca so, da:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

redno obiskuje pouk in izbirne predmete ter ostale načrtovane aktivnosti,
ravna v skladu s pravili šolskega in hišnega reda,
spoštuje pravice drugih učencev in delavcev šole z upoštevanjem drugačnosti,
v šoli in izven nje skrbi za lastno zdravje in varnost,
spoštljivo ravna s šolsko lastnino,
skrbno prinaša šolske potrebščine,
sodeluje v šolskih aktivnostih,
izpolnjuje svoje učne in druge obveznosti,
sodeluje pri urejanju šolske okolice in prepoznavnosti šole.

Učenec je odgovoren za dosledno izpolnjevanje svojih dolžnosti in kršitve zakonskih in šolskih
predpisov, vključno s temi pravili. Mlajši učenec ni kazensko odgovoren za najtežje kršitve.
Starejši učenec je kazensko odgovoren za najtežje kršitve. Učenec je odškodninsko odgovoren po
splošnih pravilih civilnega prava (obligacijskega zakonika).
4. člen
(načini zagotavljanja varnosti)
Nadzor na šolskem območju je organiziran z dežurstvom učiteljev in učencev.
Učenci so dolžni upoštevati navodila nadzornih oseb.
Učencem zagotavljamo varnost:
a. z doslednim izvajanjem predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu;
b. z izvajanjem osnovnega preventivnega zdravstvenega programa;
c. z izvajanjem prometno-varnostnega programa, ki obsega:
 izvajanje učnega programa prometne vzgoje pri rednem pouku,
 vsakodnevno osveščanje učencev o doslednem upoštevanju prometnih predpisov pri
vključevanju v promet kot pešci, kolesarji ali kot vozači, s poudarkom na odgovornem
vedenju in neogrožanju lastne varnosti v prometu,
 prikaz varnih dohodov do šole s prometno-varnostnim načrtom na vseh vhodih v šolo,
 obveščanje staršev o njihovi vlogi in odgovornosti pri vzgoji otrok za varno
vključevanje v promet,
 urejanje prometa s prometno signalizacijo na vseh dohodih v šolo, omejitev dostopa
vozil do šolske stavbe,
 drugo;
d. z varovanjem njihove lastnine z individualnim zaklepanjem lastne garderobne omare od 4.
do 9. razreda;
e. z videonadzorom šolskih prostorov in okolice šole;
f. z dežurno službo učencev v času pouka na glavnem vhodu v šolo in z dežurstvom učiteljev
med glavnim odmorom, pred poukom, v času odmora za kosilo v avli in jedilnici;
g. z oblikovanjem oddelkov in skupin učencev v skladu z veljavnimi normativi in standardi
in z zagotavljanjem ustreznega števila spremljevalcev na različnih dejavnostih, v skladu z
veljavnimi normativi in standardi in navodili za izvajanje učnih načrtov;
h. z varovanjem šolskih objektov šole z alarmnim sistemom, povezanim z varnostno službo
ter njihovimi dnevnimi in nočnimi obhodi;
i. s prisotnostjo varnostnika ob javnih prireditvah.
Naloge dežurnih učencev
Dežurstvo učencev je organizirano ob vhodu. Opravljajo ga učenci in učenke 7., 8. in 9. razreda,
ki morajo upoštevati navodila za dežurne učence. Razpored dežurstva določijo razredniki. Učenci,
ki so negativno ocenjeni, in učenci, ki imajo izrečen vzgojni ukrep ali opomin, ne dežurajo.
Naloge dežurnih učiteljev
Učitelji dežurajo na določenih mestih pred poukom, v času malice in kosila in med prostimi urami
učencev. Tako zagotavljajo red in disciplino na hodnikih, v straniščih in učilnicah ter pomagajo
dežurnim učencem in rediteljem. Če učenci med odmorom za kosilo ali prosto uro odidejo iz šole,
šola ne prevzema odgovornosti za morebitne nesreče ali druge dogodke, saj so učenci in starši
seznanjeni, da to ni zaželeno.

Naloge rediteljev
Razrednik za vsak teden določi reditelje. Njihova naloga je, da:
ob pričetku ure javijo učiteljem odsotnost učencev;
po vsaki učni uri očistijo tablo in uredijo učilnico;
prinesejo malico in po njej pospravijo;
obvestijo ravnatelja ali njegovega pomočnika, če učitelja več kot 5 minut po zvonjenju ni
k pouku;
e. opravljajo naloge po navodilih učitelja.
a.
b.
c.
d.

5. člen
(pravila obnašanja in ravnanja)
Obnašanje med poukom
a. Pouk poteka mirno pod vodstvom učiteljev in drugih strokovnih delavcev. Učenci so pri
pouku prisotni, sedijo na svojih mestih, pripravijo potrebne pripomočke, poslušajo razlago,
upoštevajo navodila in opozorila učiteljev ter po končani uri za seboj pospravijo. Iz učilnice
odidejo, ko jim učitelj to dovoli.
b. Učenec, ki zamudi pouk, takoj odide v učilnico in se opraviči učitelju, dela pa ne moti.
c. Med poukom ni dovoljeno žvečiti.
d. Učenci upoštevajo navodila učiteljev o pravilih v posamezni učilnici oziroma o načinih
ravnanja s posameznimi predmeti.
Oblačila in obutev
a. Učenci si v garderobah sezujejo čevlje in se preobujejo v šolske copate. Nošenje copat je
obvezno. Čevlje in vrhnja oblačila puščajo v garderobi v garderobnih omaricah, na
obešalnih stenah ali na policah. Učenci skrbijo za urejenost garderobe.
b. Pri pouku športa so učenci oblečeni v športna oblačila in obuti v športne copate. Dolgi lasje
so speti.
c. Na športnih dnevih, ekskurzijah in drugih oblikah šolskih dejavnosti izven prostorov šole
morajo biti učenci oblečeni in obuti v skladu z navodili učiteljev.
d. Učenci so pri pouku in dejavnostih oblečeni udobno, primerno in funkcionalno glede na
različne dejavnosti. Spodnje perilo naj ne bo vidno. Oblačila, ki s svojimi slikovnimi ali
besedilnimi slogani ali sporočili propagirajo nasilje, drogo, alkohol, spolnost ali vzbujajo
in kažejo nestrpnost do drugega spola, narodnosti, vere, svetovnega nazora ali kakršnokoli
drugo obliko diskriminacije oziroma so žaljiva, niso primerna. Pri pouku učenci ne nosijo
pokrival.
Mobilni telefoni in druge elektronske naprave
a. V času šolskih in obšolskih dejavnosti ter med odmori je uporaba mobilnih telefonov in
drugih elektronskih naprav prepovedana, razen če je potrebna za izvajanje pedagoškega
procesa ali zagotavljanje varnosti ali zdravja učenca. Učenci, ki prinašajo elektronske
naprave v šolo, jih prinašajo na lastno odgovornost.
b. V nujnih primerih lahko učenci uporabijo telefon v tajništvu šole.

c. Zvočno in slikovno snemanje in fotografiranje učencev in delavcev šole brez njihovega
soglasja ni dovoljeno.
Čakanje na pouk
a. Učenci razredne stopnje ob zvonjenju počakajo učitelje v učilnicah. Učenci predmetne
stopnje ob zvonjenju počakajo učitelje pred učilnicami.
Gibanje po šoli
a. Učenci prihajajo v šolo 10 minut pred pričetkom pouka. Vozači imajo organizirano jutranje
varstvo vozačev.
b. Pred poukom gibanje po šoli ni dovoljeno, razen v primerih predur in zadrževanja v šolski
knjižnici in v jutranjem varstvu v avli. Po pouku gredo učenci domov. Varstvo vozačev je
zagotovljeno za učence od 2. do 5. razreda v oddelku podaljšanega bivanja.
c. Prvošolce starši do novega leta pospremijo do učilnice, od januarja naprej pa upoštevajo
črto samostojnosti. Učenci iz podaljšanega bivanja odhajajo domov v spremstvu staršev ali
sami (na osnovi pisnega dovoljenja staršev). Starši, ki pridejo po svojega otroka, ga
počakajo pred učilnico.
d. Med odmori se učenci zadržujejo v učilnici (razredna stopnja) oziroma v avli, na hodnikih,
v knjižnici ali v toaletnih prostorih (predmetna stopnja).
e. Na malico pospremijo učence 2. in 3. razreda iz učilnic učitelji, ostali malicajo v razredu.
f. V športno dvorano vstopajo učenci ob prisotnosti učitelja. Nanj počakajo v avli.
g. V času prostih ur so učenci pod nadzorom dežurnega učitelja v prosti učilnici ali avli.
h. V dopoldanskem času učenci ne zapuščajo šole, razen za potrebe pouka, pod vodstvom
oziroma po naročilu učitelja ali strokovnih delavcev.
Prehrana
a. Hrano (malico in kosilo) uživajo učenci v jedilnici oziroma v učilnici. Upoštevati morajo
kulturo prehranjevanja. Po jedi pospravijo za seboj. Mize po malici pobrišejo reditelji.
b. Hrane ni dovoljeno odnašati iz jedilnice ali učilnice.
Skrb za lastnino in urejenost šole
a. Za svoje stvari skrbijo in odgovarjajo učenci sami.
b. V šolskih in drugih prostorih, kjer se odvijajo šolske in obšolske dejavnosti, vsi učenci
spoštujejo šolsko in tujo lastnino.
c. Če učenci opazijo poškodbe na šolski opremi ali drugih pripomočkih, o tem obvestijo
učitelje.
d. Učenci ne smejo namenoma povzročiti škode na šolskem inventarju.
e. Če učenec izgubi ključek od svoje omarice, šola poskrbi za novega in stroške izdelave
zaračuna staršem preko položnice.
Skrb za čistočo
V šolskih prostorih in v sanitarijah učenci skrbijo za čistočo, varčnost s papirjem in vodo ter se v
njih ne zadržujejo po nepotrebnem.
Prepovedi in omejitve
Na območju šolskega prostora je prepovedano:

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.

kajenje in uživanje mamil ali drugih prepovedanih substanc;
uživanje alkoholnih pijač in energetskih napitkov;
uporaba pirotehničnih in drugih sredstev, ki lahko ogrožajo zdravje ali življenje;
fizično nasilje, npr. pretepi s poškodbami, namerno brcanje, odrivanje, lasanje, omejevanje
gibanja;
verbalno nasilje, npr. žaljivke, zmerljivke s spolno in socialno vsebino, razširjanje lažnih
govoric;
psihično nasilje, npr. socialno izključevanje, osamitev, stigmatizacija, odtujevanje in
skrivanje osebnih predmetov;
izsiljevanje ali ekonomsko nasilje, npr. zahteva po denarju ali drugih materialnih dobrinah,
zahteva po pomoči pri goljufanju;
spletno nasilje, npr. internetni blogi, klepetalnice, forumi;
namerno uničevanje šolske lastnine ali lastnine drugih učencev in delavcev šole;
neupravičeno zapuščanje šolskih prostorov v času poteka vzgojno-izobraževalnega
procesa;
vstopanje v šolo z rolerji, skiroji;
nedovoljeno fotografiranje in snemanje;
vsa ostala dejanja, ki jih veljavna zakonodaja opredeljuje kot kazniva.

Prevzemanje učencev iz šole v prvi triadi
Starši učencev, ki so vključeni OPB, so dolžni v elektronski oz. pisni obliki sporočiti šoli seznam
vseh oseb, ki lahko prevzamejo učenca iz šole. Šolo so dolžni tudi seznaniti z omejitvami, kot je
prepoved približevanja učencu. Kadar učitelj dvomi, da je oseba, ki želi otroka prevzeti, do tega
res upravičena, pri starših preveri upravičenost osebe do prevzema otroka. Če oseba, ki kaže vidne
znake opitosti, vpliva nedovoljenih snovi in/ali agresivnega vedenja, šola obvesti drugega starša
in policijo.
6. člen
(kršitve)
Za kršitev se šteje vsako ravnanje ali dejanje učenca, ki je v nasprotju s pravili šolskega reda,
ostalimi akti šole ali veljavno zakonodajo. Kršitve delimo na lažje, težje in najtežje. Pri razvrščanju
kršitev si pomagamo s prilogo A tega pravilnika.
7. člen
(postopki in ukrepi v primeru kršitev)
V primeru ugotovljenih kršitev in 6. člena teh pravil lahko šola sproži ustrezne postopke in
ustrezno ukrepa proti kršitelju. Pri tem mora dosledno upoštevati naslednja načela:
a. Učencu se ne sme izreči ukrepa, s katerim bi bile kršene njegove zakonite pravice.
b. Spore je potrebno najprej reševati na miren način.
c. Načelo postopnosti: proti kršitelju, pri katerem je bila prvič ugotovljena kršitev, mora šola
uvesti postopek, ki vodi do najmilejšega predvidenega ukrepa. V primeru nadaljnjih kršitev se
ukrepi stopnjujejo.
d. Kršitev mora biti ugotovljena brez razumnega dvoma. V nasprotnem primeru šola proti
kršitelju ne sme ukrepati.
e. Načelo sorazmernosti: izrečeni ukrep mora biti sorazmeren s težo kršitve.

f. Načelo individualizacije: pri izbiri postopka in izreku vzgojnega ukrepa je potrebno upoštevati
vse subjektivne in objektivne okoliščine primera.
g. Načelo kontradiktornosti: kršitelju je potrebno omogočiti izjavo o kršitvenem dejanju ali
dogodku in o izjavah nasprotne strani.
h. Proti kršitelju se v isti zadevi lahko ukrepa samo enkrat.
i. Privilegij zoper samoobtožbo: šola od kršitelja ne sme pridobiti priznanja krivde ali
kakršnihkoli izjav o kršitvi na nezakonit način.

Pri izbiri postopkov in vzgojnih ukrepov si pomagamo s prilogo A teh pravil. Pri tem je potrebno
upoštevati, da je za učence s posebnimi potrebami nujna vključitev tričlanske komisije, ki presodi
o ustreznosti postopka za izrek vzgojnega ukrepa in izbiri vzgojnega ukrepa. Kadar tričlanska
komisija dvomi o ustreznosti postopka ali vzgojnega ukrepa, mora pridobiti mnenje ustreznega
strokovnjaka.
Določila prejšnjega odstavka se uporabijo tudi v dvomu o prištevnosti kršitelja v času, ko je storil
kršitev.
V primeru kršitev, pri katerih je bila povzročena škoda, je potrebno upoštevati starost kršitelja:




mladoletnik do dopolnjenega sedmega leta ne odgovarja za škodo, ki jo povzroči;
mladoletnik od dopolnjenega sedmega do dopolnjenega štirinajstega leta ne odgovarja za
škodo, razen če se dokaže, da je bil ob povzročitvi škode zmožen razsojati;
mladoletnik z dopolnjenimi štirinajstimi leti odgovarja po splošnih pravilih o
odgovornosti za škodo.

Mlajši učenci za najtežje kršitve kazensko ne odgovarjajo. Ko učenec dopolni 14 let starosti, se
njegova kršitev presoja tudi z vidika mladoletnikove kazenske odgovornosti.

8. člen
(tričlanska komisija)
Tričlanska komisija obravnava težje kršitve, za katere je v prilogi A teh pravil predviden postopek
pred tričlansko komisijo. Naloga tričlanske komisije je tudi opredeljevanje kršitev, ki v prilogi A
teh pravil niso navedene, in predlaganje postopkov in ukrepov, ki so sicer v prilogi A teh pravil
predvideni, vendar bi bili zaradi osebnih ali drugih okoliščin v konkretni zadevi neprimerni.
Tričlanska komisija predlaga postopek in možne ukrepe za obravnavo teh kršitev.
Tričlansko komisijo skliče ravnatelj za vsak primer posebej (ad hoc).
9. člen
(organiziranost učencev)
Oddelčna skupnost
V osnovni šoli se učenci organizirajo v oddelčne skupnosti. Oddelčna skupnost je temeljna oblika
organiziranosti učencev enega oddelka.

Učenci oddelčne skupnosti volijo dva predstavnika oddelka v skupnost učencev šole.
Skupnost učencev šole
Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se oddelčne skupnosti preko svojih predstavnikov
povezujejo v skupnost učencev šole, ki sprejme letni program dela. Skupnost učencev ima
mentorja, ki ga imenuje ravnatelj izmed strokovnih delavcev šole.
Šolski parlament
Šolski parlament je izvršilni organ skupnosti učencev šole. Sestavljajo ga učenci, ki jih izvoli
skupnost učencev šole. Predstavnikov je toliko, kolikor je oddelkov na šoli. Sklicatelj šolskega
parlamenta je mentor skupnosti učencev šole. Pobudo za sklic šolskega parlamenta lahko poda
tudi predstavnik oddelčne skupnosti ali ravnatelj. Šolski parlament se skliče najmanj dvakrat letno.

10. člen
(opravičevanje odsotnosti)
Pouk je določen z urnikom. K uram prihajajo učenci in učitelji točno. V primeru zamude so se
učenci dolžni opravičiti in navesti vzrok. Neupravičena zamuda se kaznuje z neopravičeno uro.
Koriščenje prostih dni so starši dolžni najaviti 3 dni pred izostankom.
Izreden odhod iz šole (slabo počutje, zdravniški pregledi, druge obveznosti ...) je dovoljen le z
vednostjo razrednika oziroma učitelja, ki v razredu poučuje v času odhoda. Učitelj o tem pisno
obvesti dežurnega učenca.
Starši morajo najkasneje v petih dneh razredniku sporočiti razlog za izostanek učenca od pouka.
Kadar učenec izostane več kot pet dni, starši pa razredniku ne sporočijo vzroka izostanka, je
razrednik dolžan o izostanku učenca obvestiti starše in jih pozvati, da sporočijo vzrok izostanka.
Pisno ali osebno opravičilo je treba posredovati razredniku najkasneje v petih delovnih dneh po
prihodu učenca, sicer se šteje izostanek za neopravičen.
Če razrednik dvomi o verodostojnosti opravičila, obvesti o tem starše. Če ugotovi, da je opravičilo
lažno, izostanka ne opraviči in poskrbi za nadaljnje vzgojne ukrepe v skladu s pravilnikom.
Povratek v šolo naj bo v skladu z navodili zdravnika.
Izostanek od posamezne ure lahko dovoli razrednik ali učitelj, ki uči pri tej uri.
Kadar imajo učenci naravoslovne, kulturne, športne, tehniške dneve ali druge dejavnosti, za katere
je potrebno organizirati avtobusni prevoz, morajo starši najkasneje do 7.30 ure zjutraj tistega dne
javiti odsotnost razredniku preko elektronske pošte, sicer plačajo prevozne stroške.
Odsotnost učencev zaradi dežurstva, sodelovanja na športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih ter
srečanjih, na katerih sodelujejo učenci v imenu šole, so opravičene. Učitelj naj na ta dan beleži
učenčevo opravičeno odsotnost in jo v eAsistentu opredeli kot šolski dogodek.

Učenec lahko izostane od pouka tudi z vnaprej napovedano odsotnostjo. Ta izostanek lahko
strnjeno ali v več delih traja največ pet dni v letu in ga odobri razrednik. Ravnatelj lahko na podlagi
obrazložene prošnje staršev iz opravičljivih razlogov dovoli učencu odsotnost, ki je daljša od 5-ih
dni.
Ne glede na določbe tega pravilnika se lahko v izjemnih primerih in ob 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.
Neopravičena ura:
- v primeru, da učenec k uri zamudi trikrat do 15 minut, ima 1 neopravičeno uro, in sicer
tretjo po vrsti od zamujenih ur. V primeru, da učenec zamudi več kot 15 minut, se ura šteje
za neopravičeno (razen v primeru opravičila s strani staršev).
Vzgojni opomin za neopravičene izostanke se izreče:
- občasni neopravičeni izostanki nad 12 ur,
- strnjeni neopravičeni izostanki nad 18 ur,
- v primeru, da učenec neopravičeno izostane 20 ali več ur, se poleg staršev obvesti tudi
Center za socialno delo.
Vsak učitelj, ki pripravlja tekmovanje ali srečanje učencev, o udeležbi in odsotnosti obvesti učitelje
preko oglasne deske v zbornici najkasneje tri dni pred tem.
Dolžnost staršev je, da razrednika obvestijo o navodilih zdravstvene službe glede opravičila
njihovega otroka. Dolžnost razrednika pa je, da o tem obvesti druge sodelavce, ki izvajajo pouk.
Učenec, ki je oproščen sodelovanja pri posamezni uri aktivnosti, mora pri tej aktivnosti
prisostvovati in opraviti naloge, ki ne ogrožajo njegovega zdravja.

11. člen
(sodelovanje pri zagotavljanju zdravstvenega varstva učencev)
Ukrepanje v primeru poškodb ali slabem počutju učenca
Vsak delavec šole je dolžan takoj ukrepati, ko opazi ali je obveščen o poškodbi ali slabem
počutju učenca. Učenca je potrebno namestiti na varno mesto in zagotoviti, da ni sam. Delavec je
dolžan o poškodbi ali slabem počutju učenca obvestiti tajništvo šole, svetovalno službo ali
vodstvo šole, strokovni delavec pa zagotovi nadzor nad ostalimi učenci in obvesti starše ter se
dogovori z njimi o času in načinu odhoda učenca domov.
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 težje poškodbe, zelo slabega počutja, bolezenskega stanja ali v primeru, da se ne da
oceniti resnosti poškodbe ali stanja, je potrebno poklicati zdravnika. V primeru, da se zdravnik ne
more takoj odzvati na klic, je potrebno poklicati reševalno postajo. V obeh primerih je potrebno
takoj obvestiti starše.
V primeru, da je poškodba posledica nasilnega dejanja ali nesreče (padec z višine …) je šola o tem
dolžna obvestiti tudi policijo. V primeru vseh poškodb je potrebno sestaviti zapisnik in ga oddati
v tajništvu šole.

Sistematski pregledi in cepljenje
Splošni sistematski pregledi in cepljenja se izvajajo v 1., 3. in 6. razredu, medtem ko se v 8. razredu
izvaja zgolj sistematski pregled. V 9. razredu se spremlja podatke, ki se uporabljajo pri poklicni
usmeritvi.
Zobozdravstvene storitve
Učenci imajo zagotovljeno zobozdravstveno storitev in sistematiko od 1. do 9. razreda v zobni
ambulanti v ZD Dobrova. Program zobozdravstvene vzgoje je namenjen pravilnemu in rednemu
čiščenju zob.
Dolžnost seznanitve
Starši so dolžni obvestiti šolo o zdravstvenem stanju učenca in posebnih zahtevah za ohranjanje
njegovega zdravja, kadar je to potrebno za zagotavljanje ustreznega zdravstvenega varstva učenca
v času pouka in dejavnosti izven prostorov šole.

12. člen
(veljavnost pravil in izjava o seznanitvi)
Pravila šolskega reda začnejo veljati po sprejetju na svetu šole. Z njimi se seznanijo vsi zaposleni
delavci, učenci šole in njihovi starši.

Priloga A: seznam kršitev, postopkov in ukrepov
1. Lažje kršitve
Kršitev

Postopek

Ukrep

Neprimerno ravnanje s hrano
Neprimerno ravnanje s hrano
Neprimerno ravnanje s hrano
Neopravičeni izostanki do 12 ur
Neopravičeni izostanki do 12 ur
Neopravičeni izostanki do 12 ur
Prihod k uri brez ustreznih pripomočkov (tudi brez opreme za
šport)

Pogovor učitelja z učencem
Pogovor učitelja z učencem
Pogovor učitelja z učencem
Pogovor razrednika z učencem
Pogovor razrednika z učencem
Pogovor razrednika z učencem

Ustno opozorilo učitelja
Osebno opravičilo učenca
Obvestilo staršem po eAsistentu
Ustno opozorilo učitelja
Vpis v eAsistenta
Obvestilo staršem po eAsistentu

Pogovor učitelja z učencem

Ustno opozorilo učitelja

Prihod k uri brez ustreznih pripomočkov (tudi brez opreme za
šport)

Pogovor učitelja z učencem

Pri pouku dela učenec drugo delo, povezano z učno snovjo, po
učiteljevih navodilih. Manjkajoče zapiske in naloge v delovnem
zvezku učenec nadoknadi do naslednje ure pri tem predmetu, ko
mora svoje opravljeno delo pokazati tudi učitelju.
Učencu se ne dovoli opravljati tistih športnih vaj, pri katerih bi se
lahko zaradi neustrezne opreme poškodoval. Namesto tega lahko
opravlja ustrezne vaje ali se izobražuje o teoriji športne vzgoje.

Prihod k uri brez ustreznih pripomočkov (tudi brez opreme za
šport)
Prihod k uri brez ustreznih pripomočkov (tudi brez opreme za
šport)
Odklanjanje dela (učenec noče pisati, vendar pri tem ne moti
ostalih)
Odklanjanje dela (učenec noče pisati, vendar pri tem ne moti
ostalih)
Odklanjanje dela (učenec noče pisati, vendar pri tem ne moti
ostalih)

Pogovor razrednika z učencem

Ustno opozorilo učitelja

Pogovor razrednika z učencem

Obvestilo staršem po eAsistentu

Pogovor učitelja z učencem

Ustno opozorilo učitelja

Neupoštevanje navodil učitelja
Neupoštevanje navodil učitelja
Neprimeren prihod na kosilo/vrivanje/spuščanje
Neprimeren prihod na kosilo/vrivanje/spuščanje
Neupoštevanje šolskega hišnega reda ali navodil dežurnega
učitelja
Neupoštevanje šolskega hišnega reda ali navodil dežurnega

Pogovor razrednika z učencem
Pogovor šolske svetovalne
službe/razrednika/vodstva
šole/učenca s starši
Pogovor učitelja z učencem
Pogovor razrednika z učencem
Pogovor učitelja z učencem
Pogovor učitelja z učencem
Pogovor dežurnega
učitelja/razrednika z učencem
Pogovor razrednika z učencem

Obvestilo staršem po eAsistentu z informacijo o nopravljenih
nalogah in roku za dokončanje
Dokončanje neopravljenih (učnih) obveznosti v šoli pod nadzorom
učitelja po pouku ali pred poukom s soglasjem in vednostjo staršev
Ustno opozorilo učitelja
Obvestilo staršem po eAsistentu
Ustno opozorilo učitelja
Osebno opravičilo učenca
Ustno opozorilo učitelja
Vpis v eAsistenta

učitelja
Neupoštevanje šolskega hišnega reda ali navodil dežurnega
učitelja
Nepooblaščeno poseganje in nedovoljeno rokovanje s šolskim
inventarjem (odpiranje omar, jemanje učil, jemanje izdelkov
drugih učencev)
Neupoštevanje bontona
Neupoštevanje bontona
Neupoštevanje bontona
Neupoštevanje bontona
Neupoštevanje bontona

Pogovor razrednika z učencem

Obvestilo staršem po eAsistentu

Pogovor učitelja z učencem

Vpis v eAsistenta

Pogovor učitelja z učencem
Pogovor razrednika z učencem
Pogovor razrednika z učencem
Pogovor razrednika z učencem
Pogovor razrednika z učencem

Ustno opozorilo učitelja
Vpis v eAsistenta
Obvestilo staršem po eAsistentu
Osebno opravičilo učenca
Učenec mora zapisati razmišljanje o svojem vedenju: kaj je storil
napačno, kakšno bi bilo boljše ravnanje in kako bo popravil
storjeno napako.
Ustno opozorilo učitelja
Ustno opozorilo učitelja – učenec pospravi nered.
Ustno opozorilo učitelja
Vpis v eAsistenta
Obvestilo staršem po eAsistentu
Opravljanje dela v korist razredne ali šolske skupnosti;
odpravljanje povzročenega nereda v določenih prostorih

Slabo opravljanje nalog dežurnega pri vhodu
Onesnaževanje šole
Onesnaževanje šole
Onesnaževanje šole
Onesnaževanje šole
Onesnaževanje šole

Pogovor razrednika z učencem
Pogovor učitelja z učencem
Pogovor razrednika z učencem
Pogovor razrednika z učencem
Pogovor razrednika z učencem
Pogovor razrednika z učencem

Uporaba mobilnega telefona, pametne ure ali multimedijskega
predvajalnika v času, ko so učenci v šoli, razen za namen učnega
procesa

Pogovor učitelja z učencem

Začasni odvzem naprave ali predmeta, s katerim učenec moti
izvedbo pouka ali ogroža svojo oziroma tujo varnost. Predmet je
potrebno shraniti na posebej za te namene določeno varovano
mesto in o odvzemu pisno obvestiti starše.

Uporaba mobilnega telefona, pametne ure ali multimedijskega
predvajalnika v času, ko so učenci v šoli, razen za namen učnega
procesa. Učenec strokovnemu delavcu ne izroči naprave
Neupoštevanje pravil knjižničnega reda
Poškodba ali izguba knjige
Zamujanje k pouku in drugim vzgojno-izobraževalnim
dejavnostim
Zamujanje k pouku in drugim vzgojno-izobraževalnim
dejavnostim
Zamujanje k pouku in drugim vzgojno-izobraževalnim
dejavnostim

Pogovor učitelja z učencem

Vzgojni opomin

Pogovor knjižničarja z učencem
Pogovor knjižničarja z učencem
Pogovor učitelja z učencem

Ustno opozorilo knjižničarja
Restitucija
Ustno opozorilo učitelja

Pogovor učitelja z učencem

Vpis v eAsistenta

Pogovor razrednika z učencem

Motenje pouka
Motenje pouka

Pogovor učitelja z učencem
Pogovor učitelja z učencem

Učenec dobi neopravičeno uro (ure), in sicer:
- 3 x do 15 min – 1 neopravičena ura
- več kot 15 min – neopravičena ura
Ustno opozorilo učitelja
Asistenca (opozorilo, presedanje, vpis v opažanja – učenec gre na

Neustrezno ali malomarno opravljanje nalog reditelja
Neustrezno ali malomarno opravljanje nalog reditelja
Učenec v šoli ne skrbi za lastno zdravje in varnost
Učenec v šoli ne skrbi za lastno zdravje in varnost
Učenec v šoli ne skrbi za lastno zdravje in varnost

Pogovor učitelja z učencem
Pogovor razrednika z učencem
Pogovor razrednika z učencem
Razrednik obvesti starše
Pogovor razrednika z učencem

Učenec v šoli ne skrbi za lastno zdravje in varnost

Pogovor šolske svetovalne
službe/razrednika/vodstva
šole/učenca s starši
Pogovor učitelja z učencem

Nedovoljeno zapuščanje šolske stavbe in zadrževanje izven
šolskega prostora
Neupoštevanje pravil vedenja med odmori
Neupoštevanje pravil vedenja v sanitarijah –
nesmotrna poraba toaletnega papirja in brisač
Neupoštevanje pravil vedenja v sanitarijah –
nesmotrna poraba toaletnega papirja in brisač
Razmetavanje ali skrivanje lastnine drugih učencev
Razmetavanje ali skrivanje lastnine drugih učencev
Razmetavanje ali skrivanje lastnine drugih učencev
Razmetavanje ali skrivanje lastnine drugih učencev
Neprimerna opremljenost za dejavnosti izven prostorov šole (npr.
tabore, šolo v naravi, ekskurzije, športne dneve)

asistenco in izven pouka dela po navodilih učitelja, ki po presoji
napiše tudi obvestilo za starše)
Ustno opozorilo učitelja
Vpis v eAsistenta
Ustno opozorilo učitelja
Obvestilo staršem po eAsistentu
Začasni odvzem naprave ali predmeta, s katerim učenec ogroža
svojo oziroma tujo varnost. Predmet je potrebno shraniti na
posebej za te namene določeno varovano mesto in o odvzemu
pisno obvestiti starše.
Ustno opozorilo strokovnega delavca ali druge odrasle osebe,
zaposlene v šoli, s pojasnilom, zakaj vedenje ni sprejemljivo.
Ustno opozorilo učitelja

Pogovor učitelja z učencem
Pogovor razrednika z učencem

Ustno opozorilo učitelja
Ustno opozorilo učitelja

Pogovor razrednika z učencem

Restitucija

Pogovor razrednika z učencem

Ustno opozorilo učitelja

Pogovor razrednika z učencem
Pogovor razrednika z učencem
Pogovor razrednika z učencem
Pogovor učitelja z učencem

Okrnitev ugleda šole brez škodljivih posledic
Okrnitev ugleda šole brez škodljivih posledic
Laganje, ki ni z namenom prikrivanja kaznivega dejanja
Laganje, ki ni z namenom prikrivanja kaznivega dejanja
Neopravičena neudeležba na dejavnostih izven prostorov šole
(npr. taborih, šoli v naravi, ekskurziji, športnem dnevu)

Pogovor razrednika z učencem
Razrednik obvesti starše
Pogovor razrednika z učencem
Razrednik obvesti starše
Razrednik obvesti starše

Vpis v eAsistenta
Osebno opravičilo učenca
Obvestilo staršem po eAsistentu
Učencu se ne dovoli udeležba na dogodku, prireditvi, športnem
dnevu ali ekskurziji izven šole – namesto tega se mu omogoči
nadomestni učni proces.
Učencu se ne dovoli udeležba na dogodku, prireditvi, športnem
dnevu ali ekskurziji izven šole – namesto tega se mu omogoči
nadomestni učni proces.
Ustno opozorilo učitelja
Obvestilo staršem po eAsistentu
Ustno opozorilo učitelja
Obvestilo staršem po eAsistentu
Učenec dobi neopravičeno uro (ure)

Občasno izogibanje napovedanemu ocenjevanju

Pogovor učitelja z učencem

Ustno opozorilo učitelja

Neprimerna opremljenost za dejavnosti izven prostorov šole (npr. Pogovor učitelja z razrednikom
tabore, šolo v naravi, ekskurzije, športne dneve)

Občasno izogibanje napovedanemu ocenjevanju
Občasno izogibanje napovedanemu ocenjevanju
Zapustitev učilnice med ocenjevanjem znanja
Zapustitev učilnice med ocenjevanjem znanja
Zvočno ali slikovno snemanje pouka brez namena zaničevanja in
zasmehovanja ter objave in posredovanja tretji osebi oziroma
javnosti
Kršitev, ki s temi pravili ni opredeljena

Pogovor razrednika z učencem
Pogovor razrednika z učencem
Pogovor učitelja z učencem
Pogovor razrednika z učencem
Pogovor razrednika s starši

Vpis v eAsistenta
Obvestilo staršem po eAsistentu
Neopravičena ura
Neopravičena ura, obvestilo staršem po eAsistentu
Začasni odvzem naprave ali predmeta, s katerim učenec moti
izvedbo pouka ali ogroža svojo oziroma tujo varnost. Predmet je
potrebno shraniti na posebej za te namene določeno varovano
mesto in o odvzemu pisno obvestiti starše.
Postopek pred tričlansko
Tričlanska komisija ugotovi težo kršitve in se opredeli za enega
komisijo, ki je sestavljena za vsak izmed ustreznih ukrepov, v skladu s temi pravili.
primer posebej

2. Težje kršitve
Kršitev

Postopek

Ukrep

Ponavljajoče se istovrstne kršitve – neizpolnjevanje
dolžnosti ali neupoštevanje dogovorjenih pravil, zaradi
česar so že bili izvedeni vzgojni postopki

Postopek izrekanja vzgojnega
opomina

Učencu se izreče vzgojni opomin v skladu z Zakonom o
osnovni šoli.

Občasni neopravičeni izostanki nad 12 ur
oziroma strnjeni neopravičeni izostanki nad 18 ur

Postopek izrekanja vzgojnega
opomina

Učencu se izreče vzgojni opomin v skladu z Zakonom o
osnovni šoli.

Grob verbalni napad na učenca, učitelja, delavca šole ali
drugo osebo (žalitve, zmerjanje, zasmehovanje, opolzko
govorjenje, razširjanje lažnih govoric …)
Grob verbalni napad na učenca, učitelja, delavca šole ali
drugo osebo (žalitve, zmerjanje, zasmehovanje, opolzko
govorjenje, razširjanje lažnih govoric …)

Pogovor učitelja/razrednika z
učencem
Šolska mediacija

Učenec mora zapisati razmišljanje o svojem vedenju: kaj je
storil napačno, kakšno bi bilo boljše ravnanje in kako bo
popravil storjeno napako.
Določen z mediacijo

Grob verbalni napad na učenca, učitelja, delavca šole ali
drugo osebo (žalitve, zmerjanje, zasmehovanje, opolzko
govorjenje, razširjanje lažnih govoric …)

Postopek izrekanja vzgojnega
opomina

Učencu se izreče vzgojni opomin v skladu z Zakonom o
osnovni šoli.

Fizični napad na učenca, učitelja, delavca šole ali drugo
osebo, pri čemer nista ogrožena zdravje ali življenje

Pogovor šolske svetovalne
Opravičilo, obvestilo staršem preko eAsistenta
službe/razrednika/vodstva šole in
učenca s starši

Fizični napad na učenca, učitelja, delavca šole ali drugo
osebo, pri čemer nista ogrožena zdravje ali življenje
Fizični napad na učenca, učitelja, delavca šole ali drugo
osebo, pri čemer nista ogrožena zdravje ali življenje
Prihod oziroma prisotnost v šoli pod vplivom alkohola,
drog in drugih psihoaktivnih sredstev v času pouka, na
dnevih dejavnosti in drugih organiziranih oblikah vzgojno‐
izobraževalne dejavnosti, ki so opredeljene v letnem
delovnem načrtu šole

Postopek izrekanja vzgojnega
opomina
Šolska mediacija

Spolno nadlegovanje učencev in delavcev šole,
predvajanje erotičnih ali pornografskih vsebin

1. Pogovor učitelja/razrednika z
učencem

Učencu se izreče vzgojni opomin v skladu z Zakonom o
osnovni šoli.
Določen z mediacijo

Pogovor šolske svetovalne
Odstranitev učenca od pouka in dejavnosti v šoli, prevzamejo
službe/razrednika/vodstva šole in ga starši.
učenca s starši

Razrednik obvesti starše.

Spolno nadlegovanje učencev in delavcev šole,
predvajanje erotičnih ali pornografskih vsebin

2. Pogovor šolske svetovalne
Ustno opozorilo strokovnega delavca ali druge odrasle osebe,
službe/razrednika/vodstva šole in zaposlene v šoli, s pojasnilom, zakaj vedenje ni sprejemljivo.
učenca s starši

Spolno nadlegovanje učencev in delavcev šole,
predvajanje erotičnih ali pornografskih vsebin

3. Pogovor šolske svetovalne
Osebno opravičilo učenca
službe/razrednika/vodstva šole in
učenca s starši

Spolno nadlegovanje učencev in delavcev šole,
predvajanje erotičnih ali pornografskih vsebin

4. Postopek izrekanja vzgojnega
opomina

Učencu se izreče vzgojni opomin v skladu z Zakonom o
osnovni šoli.

Žaljivo govorjenje (žaljenje, preklinjanje, poniževanje,
nestrpne opazke do drugačnih, različnih narodnosti, ver
…), javno spodbujanje ali razpihovanje narodnostnega,
rasnega, verskega ali drugega sovraštva ali nestrpnosti ali
spodbujanje k drugi neenakopravnosti zaradi telesnih ali
duševnih pomanjkljivosti oziroma drugačnosti

Šolska mediacija

Določen z mediacijo

Žaljivo govorjenje (žaljenje, preklinjanje, poniževanje,
nestrpne opazke do drugačnih, različnih narodnosti, ver
…), javno spodbujanje ali razpihovanje narodnostnega,
rasnega, verskega ali drugega sovraštva ali nestrpnosti ali
spodbujanje k drugi neenakopravnosti zaradi telesnih ali
duševnih pomanjkljivosti oziroma drugačnosti

Postopek izrekanja vzgojnega
opomina

Učencu se izreče vzgojni opomin v skladu z Zakonom o
osnovni šoli.

Napeljevanje h kršitvam/nagovarjanje drugih h kršenju
pravil, ki bi imelo za posledico lažjo ali težjo kršitev
Napeljevanje h kršitvam/nagovarjanje drugih h kršenju
pravil, ki bi imelo za posledico lažjo ali težjo kršitev
Napeljevanje h kršitvam/nagovarjanje drugih h kršenju
pravil, ki bi imelo za posledico lažjo ali težjo kršitev

Pogovor učitelja/razrednika z
učencem
Razrednik obvesti starše

Ustno opozorilo razrednika
Obvestilo staršem po eAsistentu

Pogovor razrednika z učencem Zadržanje na razgovoru v zvezi z reševanjem problemov
po pouku

Napeljevanje h kršitvam/nagovarjanje drugih h kršenju
Postopek izrekanja vzgojnega
pravil, ki bi imelo za posledico lažjo ali težjo kršitev
opomina
Namerno poškodovanje in uničevanje šolske opreme,
Učitelj/razrednik obvesti starše
zgradbe ter stvari in opreme drugih učencev, delavcev ali
obiskovalcev šole ali uničevanje javnih prevoznih
sredstev/namerno uničevanje opreme in drugega inventarja
šole z manjšo premoženjsko škodo

Učencu se izreče vzgojni opomin v skladu z Zakonom o
osnovni šoli.
Restitucija

Namerno poškodovanje in uničevanje šolske opreme,
Pogovor učitelja/razrednika s
zgradbe ter stvari in opreme drugih učencev, delavcev ali starši
obiskovalcev šole ali uničevanje javnih prevoznih
sredstev/namerno uničevanje opreme in drugega inventarja
šole z manjšo premoženjsko škodo

Restitucija

Namerno poškodovanje in uničevanje šolske opreme,
Postopek izrekanja vzgojnega
zgradbe ter stvari in opreme drugih učencev, delavcev ali opomina
obiskovalcev šole ali uničevanje javnih prevoznih
sredstev/namerno uničevanje opreme in drugega inventarja
šole z manjšo premoženjsko škodo

Učencu se izreče vzgojni opomin v skladu z Zakonom o
osnovni šoli.

Učenec jé kosilo brez prijave

Pogovor z razrednikom

Ustno opozorilo učitelja/razrednika

Učenec jé kosilo brez prijave

Razrednik obvesti starše

Plačilo obroka, ki ga je učenec pojedel.

Nepooblaščeno branje dokumentov osebne narave oz.
zaupne narave, šolske dokumentacije idr.

Pogovor z razrednikom

Obvestilo staršem

Nepooblaščeno branje dokumentov osebne narave oz.
zaupne narave, šolske dokumentacije idr.
Prepisovanje pri preverjanju ali ocenjevanju znanja,
uporaba multimedijskih pripomočkov

Postopek izrekanja vzgojnega
opomina
Pogovor učitelja z učencem

Učencu se izreče vzgojni opomin v skladu z Zakonom o
osnovni šoli.
Prekinitev opravljanja preverjanja ali ocenjevanja znanja,
odvzem pisnega izdelka in negativna ocena tega pisnega izdelka
(kadar gre za ocenjevanje znanja).

Ponarejanje, popravljanje pisnih ocenjevanj, preverjanj,
Pogovor šolske svetovalne
Obvestilo staršem
opravičil, obvestil/ponarejanje podpisov in obvestil staršev službe/razrednika/vodstva šole
Ponarejanje, popravljanje pisnih ocenjevanj, preverjanj,
Postopek izrekanja vzgojnega
opravičil, obvestil/ponarejanje podpisov in obvestil staršev opomina

Učencu se izreče vzgojni opomin v skladu z Zakonom o
osnovni šoli.

Kršitev pravil mediacijskega postopka

Pogovor s šolskim mediatorjem

Šolski mediator opozori kršitelja.

Ponavljajoča se kršitev mediacijskega postopka

Pogovor s šolskim mediatorjem

Mediacija se prekine in se izvedejo drugi predvideni postopki.

Neupoštevanje mediacijskega sporazuma

Pogovor šolskega mediatorja z
razrednikom

Učenec skupaj s šolsko svetovalno službo oblikuje sklepe
nadaljnjega vedenja in jih zapiše.

Ponavljajoče se istovrstne kršitve – neizpolnjevanje
dolžnosti ali neupoštevanje dogovorjenih pravil

Postopek pred tričlansko
komisijo

Tričlanska komisija ugotovi težo kršitve in se opredeli za enega
izmed ustreznih ukrepov, ki so v skladu s temi pravili.

Kršitev, ki s temi pravili ni opredeljena

Postopek pred tričlansko
komisijo

Tričlanska komisija ugotovi težo kršitve in se opredeli za enega
izmed ustreznih ukrepov, ki so v skladu s temi pravili.

Kršitev

Postopek

Ukrep

Uporaba pirotehničnih sredstev v šoli, na zunanjih
površinah šole ali na šolskih ekskurzijah

Odstop obravnave kršitve
pristojnim institucijam

Odstop zadeve pristojni instituciji

Psihično nasilje z elementi kaznivega dejanja, socialno
Odstop obravnave kršitve
izključevanje, osamitev, stigmatizacija, izsiljevanje ali
pristojnim institucijam
ekonomsko nasilje, zahteve po denarju, grožnje, virtualno
nasilje, izvajanje neposrednih ali prikritih oblik
agresivnega vedenja do drugih učencev ali delavcev šole,
vrstniško nasilje

Odstop zadeve pristojni instituciji

Opravljanje nedovoljene pridobitne dejavnosti v šoli ali
njeni okolici (prodaja)

Odstop obravnave kršitve
pristojnim institucijam

Odstop zadeve pristojni instituciji

Kraja lastnine šole, drugih učencev, delavcev ali
obiskovalcev šole
Popravljanje in vpisovanje ocen v šolsko dokumentacijo
(e-dnevnike, e-redovalnice, spričevala …)

Odstop obravnave kršitve
pristojnim institucijam
Odstop obravnave kršitve
pristojnim institucijam

Odstop zadeve pristojni instituciji

Uničevanje uradnih dokumentov ter ponarejanje podatkov Odstop obravnave kršitve
in podpisov v uradnih dokumentih in listinah, ki jih izdaja pristojnim institucijam
šola

Odstop zadeve pristojni instituciji

Fizični napad na učenca, učitelja, delavca šole ali drugo
osebo, pri čemer sta ogrožena zdravje ali življenje

Odstop zadeve pristojni instituciji

3. Najtežje kršitve

Odstop obravnave kršitve
pristojnim institucijam

Odstop zadeve pristojni instituciji

Kajenje ter prinašanje, posedovanje, ponujanje, prodajanje Odstop obravnave kršitve
ali uživanje alkohola, drog ter drugih psihoaktivnih
pristojnim institucijam
sredstev in napeljevanje sošolcev k takemu dejanju v času
pouka, na dnevih dejavnosti in drugih organiziranih
oblikah vzgojno‐izobraževalne dejavnosti

Odstop zadeve pristojni instituciji

Napeljevanje h kršitvam/nagovarjanje drugih h kršenju
pravil, ki bi imelo za posledico najtežjo kršitev
Namerno poškodovanje in uničevanje šolske opreme,
zgradbe ter stvari in opreme drugih učencev, delavcev ali
obiskovalcev šole ali uničevanje javnih prevoznih
sredstev/namerno uničevanje opreme in drugega inventarja
šole z večjo premoženjsko škodo

Odstop obravnave kršitve
pristojnim institucijam
Odstop obravnave kršitve
pristojnim institucijam

Odstop zadeve pristojni instituciji

Objava slikovnih ali zvočnih posnetkov, fotografij v
medijih ali uporaba slednjih z namenom zaničevanja ali
zasmehovanja

Odstop obravnave kršitve
pristojnim institucijam

Odstop zadeve pristojni instituciji

Odstop obravnave kršitve
pristojnim institucijam
Uporaba naprav, ki ogrožajo zdravje, varnost ali življenje Odstop obravnave kršitve
drugih oseb
pristojnim institucijam
Okrnitev ugleda šole s škodljivimi posledicami
Odstop obravnave kršitve
pristojnim institucijam
Namerno poškodovanje in uničevanje tujega imetja v času Odstop obravnave kršitve
šolskih dejavnosti izven šole z večjo premoženjsko škodo pristojnim institucijam
Laganje z namenom prikrivanja kaznivega dejanja
Odstop obravnave kršitve
pristojnim institucijam

Odstop zadeve pristojni instituciji

Goljufanje z elementi kaznivega dejanja in zahteve po
pomoči pri goljufanju z elementi kaznivega dejanja
Spolno nadlegovanje učencev in delavcev šole, predvajanje
erotičnih ali pornografskih vsebin z elementi kaznivega
dejanja

Odstop zadeve pristojni instituciji

Lažni prevzem identitete

Odstop obravnave kršitve
pristojnim institucijam
Odstop obravnave kršitve
pristojnim institucijam

Odstop zadeve pristojni instituciji

Odstop zadeve pristojni instituciji
Odstop zadeve pristojni instituciji
Odstop zadeve pristojni instituciji
Odstop zadeve pristojni instituciji

Odstop zadeve pristojni instituciji

