ŠOLSKI RED
PRILOGA A

Kršitev

Protokol ukrepanja

LAŽJA KRŠITEV
•

Klepetanje med poukom.

Ukrep

1. Učitelj opozori učenca (največ 2- 1. Ustno opozorilo učitelja.

krat).

2. Učenec sedi na drugem mestu v

2. Učitelj presede motečega učenca

(znotraj razreda).
•

Motenje sošolca/sošolce med poukom.

•

Žvečenje med poukom.

•

Vpitje.

razredu.
3. Učenec

3. Učenca se napoti v ŠSS, kjer

nadaljuje z delom s
strokovno
delavko
ŠSS
ali
učiteljem, ki ima prosto uro.

nadaljuje s samostojnim učnim
delom
po
navodilih
učitelja 4. Osebno opravičilo učenca učitelju
poučevalca (v prostorih ŠSS oz.
poučevalcu.
tam, kjer je to mogoče). V kolikor ni
proste strokovne delavke ŠSS, 5. /
učenca prevzame učitelj, ki ima 6. Ustno opozorilo razrednika/pisno
prosto uro.
obvestilo staršem o kršitvi z
vabilom na sestanek.
4. Pogovor učitelja in učenca še isti
dan.
7. Seznanitev staršev z učenčevo
kršitvijo.
5. Učitelj
poučevalec
posreduje
kršitev učenca razredniku.
8. /
6. Pogovor razrednika in učenca.

9. /

7. Pogovor razrednika s starši.

10. Učencu se izreče vzgojni ukrep.

Po potrebi:
8. Pogovor

razrednika in

ŠSS s

starši.
9. Pogovor razrednika, ŠSS, vodstva

šole in učenca s starši.
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10. Izrek krepa.

•

Manjkajoče šolske potrebščine.

1. Učitelj opozori učenca.

1. Ustno opozorilo učenca.

2. Pogovor učitelja in učenca še isti 2.
dan.
3.
3. Učitelj
poučevalec
posreduje 4.
kršitev učenca razredniku.
4. Pogovor z razrednika in učenca.

•

Zamujanje k pouku oziroma vsem V-I
dejavnostim.

Pojasnilo učenca.
/
Ustno opozorilo razrednika/pisno
obvestilo staršem o kršitvi z
vabilom na sestanek.

5. Pogovor razrednika s starši.

5. Seznanitev staršev z učenčevo
kršitvijo.

1. Učitelj opozori učenca.

1. Ustno opozorilo učenca.

2. Pogovor učitelja in učenca še isti

2. Pojasnilo in opravičilo učenca.

dan.

3. /
poučevalec
posreduje 4. Ustno opozorilo razrednika /pisno
kršitev učenca razredniku.
obvestilo staršem o kršitvi z
4. Pogovor razrednika in učenca.
vabilom na sestanek.
3. Učitelj

5. Pogovor razrednika s starši.
6. Po

strokovni
presoji
vzgojnega ukrepa.

•

Učenec ni preobut.

izrek

5. Seznanitev staršev z učenčevo
kršitvijo.
6. Učencu se izreče vzgojni ukrep:
Učenec dobi neopravičeno uro/ure.

1. Učitelj opozori učenca, da se naj 1. Ustno opozorilo učenca.

preobuje in/ali preobleče.
2. Pogovor učitelja in učenca še isti

Če učenec nima primerne športne
opreme, mu učitelj poučevalec ne
3
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•

Učenec nima športne opreme.

•

Učenec ni primerno obut v telovadnici.

dovoli opravljanja športnih vaj, pri
3. Učitelj
poučevalec
posreduje katerih bi se zaradi neprimerne
opreme lahko poškodoval. Lahko
kršitev učenca razredniku.
opravlja ustrezne vaje oziroma se
4. Pogovor razrednika in učenca.
izobražuje o teoriji športne panoge
dotične učne ure.
5. Pogovor razrednika s starši.
2. Pojasnilo učenca.
dan.

3. /
4. Ustno opozorilo razrednika/pisno

obvestilo staršem o
vabilom na sestanek.

kršitvi

z

5. Seznanitev staršev z učenčevo

kršitvijo.
•

Učenec ne opravlja nalog dežurnega
učenca v oddelku.

1. Učitelj opozori učenca.

1. Ustno opozorilo učenca.

2. Pogovor učitelja in učenca še isti 2.
dan.
3.
3. Učitelj
poučevalec
posreduje 4.
kršitev učenca razredniku.
4. Pogovor razrednika in učenca.
5. Pogovor razrednika s starši.

Pojasnilo učenca.
/
Ustno
opozorilo
razrednika/podaljšanje ali ukinitev
opravljanja nalog reditelja v
oddelku/pisno obvestilo staršem o
kršitvi z vabilom na sestanek.

5. Seznanitev staršev z učenčevo

kršitvijo.
•

Pri hoji izven šole učenec ne hodi v
koloni.

1. Učitelj opozori učenca.

1. Ustno opozorilo učitelja.

2. Učitelj pošlje učenca na drugo 2. Učenec hodi v koloni z drugim
mesto v koloni.
učencem v paru.
3. Učitelj prestavi učenca k sebi v
4
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3. Učenec hodi v koloni ob učitelju.

koloni.

4. Učitelj
poučevalec
posreduje 4. /
kršitev učenca razredniku.
5. Ustno opozorilo razrednika/pisno
5. Pogovor razrednika in učenca.
obvestilo staršem o kršitvi z
vabilom na sestanek.
6. Pogovor razrednika s starši.
6. Seznanitev staršev z učenčevo

kršitvijo.
•

Namerno smetenje šole.

1. Učitelj opozori učenca.

1. Ustno opozorilo učitelja.

2. Pogovor učitelja in učenca še isti 2. Pojasnilo učenca.

dan.

3. /
poučevalec
posreduje 4. Ustno opozorilo razrednika/pisno
kršitev učenca razredniku.
obvestilo staršem o kršitvi z
4. Pogovor razrednika in učenca.
vabilom na sestanek.
3. Učitelj

5. Pogovor razrednika s starši.
6. Po

strokovni
presoji
vzgojnega ukrepa.

5. Seznanitev staršev z učenčevo

izrek

kršitvijo.
6. Učencu se izreče vzgojni ukrep:

Restitucija - učenec bo odpravljal
nered v korist razredne ali šolske
skupnosti (v razredu, OPB-ju, knjižnici,
urejanje notranjih in zunanjih šolskih
površin). Razrednik določi, kdaj bo
učenec delo opravljal.
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•

Nošenje pokrival.

1. Učitelj opozori učenca.

1. Ustno opozorilo učitelja.

2. Pogovor učitelja in učenca še isti

2. Pojasnilo učenca.

dan.

•

Pomanjkljiva obleka.

Učenec mora sneti pokrivalo/se
3. Učitelj
poučevalec
posreduje preobleči. V primeru, da učenec nima
kršitev učenca razredniku.
s seboj primerne obleke in/ali obutve,
se ne more udeležiti DD in ostane pri
4. Pogovor razrednika in učenca.
pouku v šoli v enem izmed oddelkov,
5. Pogovor razrednika s starši.
ki ta dan nima DD.*
3. /

•

4. Ustno opozorilo razrednika/pisno
obvestilo staršem o kršitvi z
vabilom na sestanek.

Neprimerna obleka in/ali obutev na
dnevih dejavnosti.

5. Seznanitev staršev z učenčevo
kršitvijo.
* Če imajo vsi oddelki DD, razrednik
obvesti starše, ki pridejo po učenca/z
dovoljenjem staršev gre učenec
domov/ostane v prostorih ŠSS
oziroma v knjižnici, kjer se mu
omogoči nadomestni učni proces.
•

Neupravičena hoja po šoli.

1. Učitelj opozori učenca.

•

Zadrževanje v garderobi med odmori in
po pouku.

•

Tekanje in/ali lovljenje po hodnikih.

2. Pogovor učitelja in učenca še isti 2.
dan.
3.
3. Učitelj
poučevalec
posreduje 4.
kršitev učenca razredniku.
4. Pogovor razrednika in učenca.

1. Ustno opozorilo učitelja.
Pojasnilo učenca.
/
Ustno opozorilo razrednika/pisno
obvestilo staršem o kršitvi z
vabilom na sestanek.
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•
•
•

Učenec po malici/kosilu za seboj ne
pospravi.
Kršitev pravil uporabe solatnega bifeja.

5. Pogovor razrednika s starši.

5. Seznanitev staršev z učenčevo
kršitvijo.

1. Učitelj opozori učenca.

1. Ustno opozorilo učitelja.

2. Pogovor učitelja in učenca še isti

2. Pojasnilo in opravičilo učenca.

dan.

3. /
poučevalec
posreduje 4. Ustno opozorilo razrednika/pisno
kršitev učenca razredniku.
obvestilo staršem o kršitvi z
Kršitev pravil uporabe avtomata za pijačo. 4. Pogovor razrednika in učenca.
vabilom na sestanek.
3. Učitelj

5. Pogovor razrednika s starši.

•

Neupoštevanje kulture prehranjevanja.

•

Zadrževanje v jedilnici po obroku.

6. Po

strokovni
presoji
vzgojnega ukrepa.

5. Seznanitev staršev z učenčevo
kršitvijo.
izrek
6. Učencu se izreče vzgojni ukrep:
Restitucija - učenec pomaga pri
čiščenju jedilnice po malici/kosilu in/ali
čiščenju pladnjev.
Učenec naredi zapis o svojem vedenju
in ravnanju (kaj je bilo narobe, kakšno
bi bilo primernejše/pravilno ravnanje,
kako bo popravil napako).

•

Vrivanje v kolono in izrivanje iz nje.

1. Učitelj opozori učenca.

1. Ustno opozorilo učitelja.

2. Pogovor učitelja in učenca še isti 2. Pojasnilo in opravičilo učenca.
dan.
Učenec je poslan na konec kolone.
Učitelj pošlje učenca na konec kolone. 3. /
3. Učitelj
poučevalec
posreduje 4. Ustno opozorilo razrednika/pisno
kršitev učenca razredniku.
obvestilo staršem o kršitvi z
4. Pogovor razrednika in učenca.
vabilom na sestanek.
5. Seznanitev staršev z učenčevo
7
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5. Pogovor razrednika s starši.
•

Prinašanje prigrizkov in pijač.

1. Učitelj opozori učenca.

kršitvijo.
1. Ustno opozorilo učitelja.

2. Pogovor učitelja in učenca še isti 2. Pojasnilo učenca.
dan.
Odvzem prigrizkov in pijač.
3. Učitelj
poučevalec
posreduje 3. /
kršitev učenca razredniku.
4. Ustno opozorilo razrednika/pisno
4. Pogovor razrednika in učenca.
obvestilo staršem o kršitvi z
5. Pogovor razrednika s starši.
vabilom na sestanek.
5. Seznanitev staršev z učenčevo
kršitvijo.
•

Uničen/izgubljen ključek – čipa za
evidentiranje obrokov.

1. Pogovor učitelja in učenca še isti

1. Pojasnilo učenca.

dan.

2. /
poučevalec
posreduje
3. Pojasnilo učenca razredniku in
kršitev učenca razredniku.
tajništvu šole (naročilo za izdelavo
3. Pogovor razrednika in učenca ter
novega ključka – čipa/ključka
napotitev učenca v tajništvo šole.
garderobne
omarice).
Pisno
obvestilo staršem o kršitvi z
4. Pogovor razrednika s starši.
vabilom na sestanek.
2. Učitelj

•

Uničen/izgubljen ključek garderobne
omarice.

4. Seznanitev staršev z učenčevo
kršitvijo.
•

Učenec je nenamerno uničil ključavnico
na garderobni omarici.

1. Pogovor učitelja in učenca še isti 1. Pojasnilo učenca.

dan.

2. /

2. Učitelj

poučevalec
posreduje 3. Pojasnilo učenca razredniku in
kršitev učenca razredniku.
tajništvu šole (naročilo za izdelavo
3. Pogovor razrednika in učenca ter
novega
ključka
garderobne
napotitev učenca v tajništvo šole.
omarice). Pisno obvestilo staršem
8
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4. Pogovor razrednika s starši.

o kršitvi z vabilom na sestanek.
4. Seznanitev staršev z učenčevo
kršitvijo.

•

Učenec je nenamerno uničil šolsko
lastnino.

1. Učitelj opozori učenca.

1. Ustno opozorilo učitelja.

2. Pogovor učitelja in učenca še isti

2. Pojasnilo učenca.

dan.

•

Učenec šolske torbe na kolesih ne dvigne
pri hoji po stopnicah.

3. /
poučevalec
posreduje
4. Ustno opozorilo razrednika/pisno
kršitev učenca razredniku.
obvestilo staršem o kršitvi z
4. Pogovor razrednika in učenca.
vabilom na sestanek.
3. Učitelj

5. Pogovor s starši.
6. Po

strokovni
presoji
vzgojnega ukrepa.

•
•
•

Učenec ne ravna ekonomično s
papirnatimi brisačami in z vodo.
Učenec ne uporablja dogovorjenih
sanitarij.
Učenec po uporabi stranišča za seboj ne
potegne vode in/ali stranišča ne počisti.

5. Seznanitev staršev z učenčevo
kršitvijo.
izrek
6. Učencu se izreče vzgojni ukrep:
Plačilo materialnih stroškov za
popravilo škode.

1. Učitelj opozori učenca.

1. Ustno opozorilo učitelja.

2. Pogovor učitelja in učenca še isti

2. Pojasnilo učenca.

dan.

3. /
poučevalec
posreduje 4. Ustno opozorilo razrednika/pisno
kršitev učenca razredniku.
obvestilo staršem o kršitvi z
4. Pogovor razrednika in učenca.
vabilom na sestanek.
3. Učitelj

5. Pogovor razrednika s starši.

5. Seznanitev staršev z učenčevo

kršitvijo.
•

Plezanje na školjko.

•

Plezanje na kotličke.

1. Učitelj opozori učenca.

1. Ustno opozorilo učitelja.

2. Pogovor učitelja in učenca še isti

2. Pojasnilo učenca.

dan.
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•

Plezanje na umivalnike.

•

Mašenje umivalnikov/stranišč/pisoarjev.

•

Plezanje v sosednjo kabino na stranišču,
ki je prazna.

3. Učitelj

poučevalec
posreduje 3. /
kršitev učenca razredniku.
4. Ustno opozorilo razrednika/pisno
4. Pogovor razrednika in učenca.
obvestilo staršem o kršitvi z
vabilom na sestanek.
5. Pogovor razrednika s starši.
6. Po
strokovni
presoji
izrek 5. Seznanitev staršev z učenčevo
kršitvijo.
vzgojnega ukrepa.
6. Učencu se izreče vzgojni ukrep:
Plačilo materialnih stroškov za
popravilo morebitne škode.

•

Izguba šolske knjige.

1. Pogovor knjižničarke in učenca še 1. Pojasnilo in opravičilo učenca.

isti dan.

2. /
kršitev 3. Ustno opozorilo razrednika/pisno
obvestilo staršem o kršitvi z
3. Pogovor razrednika in učenca.
vabilom na sestanek.
2. Knjižničarka

•

Uničenje šolske knjige.

posreduje
učenca razredniku.

4. Pogovor razrednika s starši.
5. Po

strokovni
presoji
vzgojnega ukrepa.

4. Seznanitev staršev z učenčevo

izrek

kršitvijo.
5. Učencu se izreče vzgojni ukrep:

Restitucija – pomoč v knjižnici.
•
•

Kepanje v času pouka brez prisotnosti
učitelja.
Rolanje v času pouka brez prisotnosti
učitelja.

•

Skejtanje v času pouka brez prisotnosti
učitelja.

•

Kolesarjenje v času pouka brez
prisotnosti učitelja.

1. Dežurni učitelj opozori učenca.
2. Pogovor dežurnega
učenca še isti dan.

učitelja

1. Ustno opozorilo učitelja.
in 2. Pojasnilo in opravičilo učenca.
3. /

3. Učitelj
poučevalec
posreduje 4. Ustno opozorilo razrednika/pisno
kršitev učenca razredniku.
obvestilo staršem o kršitvi z
4. Pogovor razrednika in učenca.
vabilom na sestanek.
5. Pogovor razrednika s starši.

5. Seznanitev staršev z učenčevo
kršitvijo.
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•

1. Učitelj opozori učenca.
1.
Občasni neopravičeni izostanki do 12 ur
oziroma strnjeni neopravičeni izostanki do 2. Pogovor učitelja in učenca še isti 2.
18 ur.
dan.
3.
3. Učitelj
poučevalec
posreduje 4.
kršitev učenca razredniku.
4. Pogovor razrednika in učenca.
5. Pogovor razrednika s starši.
6. Po

strokovni
presoji
vzgojnega ukrepa.

Ustno opozorilo učitelja.
Pojasnilo in opravičilo učenca.
/
Ustno opozorilo razrednika/pisno
obvestilo staršem o kršitvi z
vabilom na sestanek.

5. Seznanitev staršev z učenčevo
kršitvijo.
izrek
6. Učencu se izreče vzgojni ukrep:
Učenec samostojno predela učno
vsebino ure/ur, pri kateri/katerih je
neupravičeno
izostal.
Učitelj
poučevalec preveri opravljeno
učno delo/Učencu se izreče
vzgojni opomin v skladu z
Zakonom o osnovni šoli.

Če se lažja kršitev ponovi trikrat, postane težja kršitev
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Kršitev

Protokol ukrepanja

TEŽJA KRŠITEV
•

•

•

Nespoštljiv odnos do učencev.

Nespoštljiv odnos do zaposlenih na šoli.

Nespoštljiv odnos do obiskovalcev šole.

Ukrep

1. Pogovor razrednika in učenca še 1.
isti dan.
2.
2. Pogovor strokovne delavke ŠSS in
učenca (po potrebi je prisoten tudi 3.
razrednik).

Pojasnilo učenca.
Pogovor učenca
delavke ŠSS.

in

strokovne

Seznanitev staršev z učenčevo
kršitvijo.

3. Razrednik/SŠS obvesti starše 4.
o 4. učencu se izreče vzgojni ukrep:
dogodku.
Restitucija/Ukinitev nekaterih pravic in
4. Po
strokovni
presoji
izrek ugodnosti pridobljenih s statusom.
vzgojnega ukrepa.
Učenec naredi zapis o svojem vedenju
in ravnanju (kaj je bilo narobe, kakšno
bi bilo primernejše/pravilno ravnanje,
kako bo popravil napako).

•

Učenec ne dežura v avli v skladu s pravili
šolskega reda.

1. Pogovor učitelja in učenca še isti 1. Pojasnilo učenca.

dan.

2. Odvzem

pravic do opravljanja
dežurstva. (učenca na mestu
dežuranja zamenja sošolec iz
oddelka). Pisno obvestilo staršem
o kršitvi z vabilom na sestanek.

2. Pogovor razrednika in učenca.
3. Pogovor razrednika s starši.

3. Seznanitev staršev z učenčevo

kršitvijo.
•

Preklinjanje.

1. Pogovor učitelja in učenca še isti 1.
dan.
2.
2. Učenca se napoti v ŠSS, kjer
nadaljuje s samostojnim učnim

Pojasnilo in opravičilo učenca.
Učenec nadaljuje z učnim delom v
prostorih ŠSS po navodilih učitelja
poučevalca.
12
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•

Namerno ignoriranje.

•

Zavračanje sodelovanja pri pouku.

delom
po
navodilih
učitelja 3. Pojasnilo
učenca
učitelju
poučevalca (v prostorih ŠSS oz.
poučevalcu in ŠSS.
tam, kjer je to mogoče).
4. /
3. Z učencem se v ŠSS opravi
5. Seznanitev staršev o učenčevi
razgovor po strokovni presoji
kršitvi.
učitelja poučevalca in strokovne
6. 6.
Učencu
se
izreče
ukrep:
delavke ŠSS.
Restitucija/Ukinitev nekaterih pravic in
4. Razrednik/SŠS obvesti starše in ugodnosti pridobljenih s statusom.
vodstvo šole o dogodku.
Dodatno spremstvo učencu.
5. Pogovor ŠSS, razrednika, vodstva
šole in učenca s starši.
6. Po
strokovni
presoji
vzgojnega ukrepa.

•

Zadrževanje v sanitarijah.

izrek

1. Pogovor razrednika z učencem še

1. Pojasnilo učenca.

isti dan.

2. Pojasnilo
učenca
učitelju
učencem se v ŠSS opravi
poučevalcu in ŠSS.
razgovor po strokovni presoji 3. /
učitelja poučevalca in strokovne
4. Seznanitev staršev o učenčevi
delavke ŠSS.
kršitvi.
3. Razrednik/SŠS obvesti starše in
5. Učencu se izreče vzgojni ukrep.
vodstvo šole o dogodku.
2. Z

4. Pogovor ŠSS, razrednika, vodstva

šole in učenca s starši.
5. Po

strokovni
presoji
vzgojnega ukrepa.

•

Ne ravna v skladu s pravili ravnanja v
specialnih učilnicah (računalniška, TIT,

izrek

1. Pogovor učitelja in učenca še isti

dan.

1. Pojasnilo in opravičilo učenca.
2. Učenec nadaljuje z učnim delom v
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KEM, FIZ, GOS).

2. Učenca se napoti v ŠSS, kjer

prostorih ŠSS po navodilih učitelja
poučevalca.

nadaljuje s samostojnim učnim
delom
po
navodilih
učitelja 3. Pojasnilo
učenca
učitelju
poučevalca (v prostorih ŠSS oz.
poučevalcu in ŠSS.
tam, kjer je to mogoče).
4. /
3. Z učencem se v ŠSS opravi
razgovor po strokovni presoji 5. Seznanitev staršev o učenčevi
kršitvi.
učitelja poučevalca in strokovne
delavke ŠSS.
6. Učencu se izreče ukrep:
4. Razrednik/SŠS obvesti starše in Restitucija/Ukinitev nekaterih pravic in

vodstvo šole o dogodku.

ugodnosti
pridobljenih
s
statusom/Plačilo
materialnih
stroškov
5. Pogovor ŠSS, razrednika, vodstva
za popravilo morebitne škode.
šole in učenca s starši.
6. Po

strokovni
presoji
vzgojnega ukrepa.

•

Pri pouku izven šole ne upošteva šolskih
pravil.

•

Pri hoji izven šole ne upošteva učitelja.

izrek

1. Pogovor učitelja in učenca takoj po 1. Pojasnilo in opravičilo učenca.
storjeni kršitvi.
2. Učenec nadaljuje z dejavnostjo (po
2. Po presoji učitelja je učenec ves
presoji učitelja ob njem).
čas ob njem.
3. /
3. Po vrnitvi v šolo razrednik/SŠS 4. Seznanitev staršev z učenčevo
obvesti starše in vodstvo šole o
kršitvijo.
dogodku.
5. Učencu se izreče ukrep. Po presoji
4. Pogovor ŠSS, razrednika, vodstva
se prihodnjič učencu organizira
šole in učenca s starši.
delo znotraj šolskih prostorov.
5. Po
strokovni
presoji
izrek
vzgojnega ukrepa.
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•

Goljufa pri pisnem preverjanju in
ocenjevanju.

•

Goljufa na tekmovanjih v znanju.

•

Se ne obnaša športno.

1. Pogovor učitelja in učenca še isti 1. Prekinitev pisanja preverjanja ali
dan.
ocenjevanja
znanja,
odvzem
pisnega
izdelka
in
negativna
ocena
2. Učitelj
poučevalec
posreduje
pisnega izdelka, če gre ta
kršitev učenca razredniku.
ocenjevanje znanja.
3. Pogovor razrednika in učenca.
2. /
4. Pogovor razrednika s starši.
3. Pojasnilo učenca.
4. Seznanitev staršev z učenčevo
kršitvijo.

•

Nošenje oblačil s provokativnimi
oznakami in/ali z napisi.

1. Pogovor razrednika in učenca še 1. Pojasnilo učenca.

isti dan.
2. Pogovor strokovne delavke ŠSS in

2. Pogovor

učenca
delavke ŠSS.

in

strokovne

učenca (po potrebi je prisoten tudi 3. Seznanitev staršev z učenčevo
razrednik).
kršitvijo.
3. Razrednik/SŠS obvesti starše o
4. Učencu se izreče vzgojni ukrep:
dogodku.
Restitucija/Ukinitev nekaterih pravic in
4. Po
strokovni
presoji
izrek ugodnosti pridobljenih s statusom.
vzgojnega ukrepa.
Učenec naredi zapis o svojem vedenju
in ravnanju (kaj je bilo narobe, kakšno
bi bilo primernejše/pravilno ravnanje,
kako bo popravil napako).
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•

•

Med bivanjem v šoli mobilni telefon ni
puščen v garderobni omarici.

Uporaba mobilnega telefona za pogovor
znotraj šole.

1. Učitelj opozori učenca.

1. Pojasnilo učenca.

naprave ali predmeta 2. Učenec preda napravo ali predmet
(naprava ali predmet se hrani v
učitelju poučevalcu.
tajništvu v ognjevarni omari) –
3. /
učitelj poučevalec o odvzemu isti
4. /
dan obvesti razrednika.
3. Razrednik
obvesti
starše
o 5. /
dogodku.
6. Učencu se izreče vzgojni ukrep:
2. Odvzem

4. Odvzeti

predmet ali napravo Restitucija/Ukinitev nekaterih pravic in
prevzamejo v šoli starši pri ugodnosti pridobljenih s statusom.
razredniku v času pogovornih ur ali
Učenec naredi zapis o svojem vedenju
pedagoškega okna.
in ravnanju (kaj je bilo narobe, kakšno
5. Če učenec ne izroči aparata, se bi bilo primernejše/pravilno ravnanje,
učitelj obrne na ŠSS, ki o dogodku kako bo popravil napako).
obvesti starše.
6. Razrednik

ob sodelovanju z
učiteljem (in ŠSS) pripravi zapisnik
o dogodku in povabi starše na
razgovor in vrne napravo.

•

Poseganje v strojno opremo ITK opreme.

1. Pogovor učitelja in učenca še isti

dan.

1. Pojasnilo učenca.
2. /

2. Učitelj

•

Poskušanje/vstopanje v aplikacije in/ali
storitve šole, ki so zaščitene z gesli.

poučevalec
posreduje
3. Ustno opozorilo razrednika/pisno
kršitev učenca razredniku.
obvestilo staršem o kršitvi z
3. Pogovor razrednika z učencem.
vabilom na sestanek.
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•

Neupoštevanje pravil dela s knjižničnim
računalnikom.

4. Pogovor računalnikarja z učencem.
5. Pogovor razrednika s starši.
6. Po

strokovni
presoji
vzgojnega ukrepa.

4. Pojasnilo učenca računalnikarju.

5. Seznanitev staršev z učenčevo
kršitvijo.
izrek
6. Učencu se izreče vzgojni ukrep:
Restitucija/Ukinitev nekaterih pravic in
ugodnosti pridobljenih s statusom/
Učenec naredi zapis o svojem vedenju
in ravnanju (kaj je bilo narobe, kakšno
bi bilo primernejše/pravilno ravnanje,
kako bo popravil napako)/Vzgojni
opomin.

•

Dotikanje tujih stvari.

1. Pogovor učitelja in učenca še isti 1. Pojasnilo učenca.

dan.

2. /
poučevalec
posreduje 3. Ustno opozorilo razrednika/pisno
kršitev učenca razredniku.
obvestilo staršem o kršitvi z
3. Pogovor razrednika z učencem.
vabilom na sestanek.
2. Učitelj

4. Pogovor računalnikarja z učencem.

4. Pojasnilo učenca računalnikarju.

5. Pogovor razrednika s starši.

5. Seznanitev staršev z učenčevo

6. Po

strokovni
presoji
vzgojnega ukrepa.

izrek

kršitvijo.
6. Učencu se izreče vzgojni ukrep:

Restitucija/Ukinitev nekaterih pravic in
ugodnosti pridobljenih s statusom/
Učenec naredi zapis o svojem vedenju
in ravnanju (kaj je bilo narobe, kakšno
bi bilo primernejše/pravilno ravnanje,
kako bo popravil napako)/Vzgojni
opomin.
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•

Vstopanje v telovadnico brez spremstva
učitelja.

•

Vstopanje v šolo z živaljo brez dovoljenja
vodstva.

•

Vožnja z dvigalom brez dovoljenja
strokovne osebe.

•

Gibanje v prostorih za strokovne delavce
brez njihovega dovoljenja.

•

Neprimeren odnos do hrane.

1. Pogovor
učitelja 1. Pojasnilo učenca.
poučevalca/dežurnega učitelja z 2. /
učencem.
3. Ustno opozorilo razrednika/pisno
2. Učitelj
poučevalec
posreduje
obvestilo staršem o kršitvi z
kršitev učenca razredniku.
vabilom na sestanek.
3. Pogovor razrednika z učencem.
4. Seznanitev staršev z učenčevo
4. Pogovor razrednika s starši.
5. Po
strokovni
presoji
vzgojnega ukrepa.

kršitvijo.
izrek 5. Učencu se izreče vzgojni ukrep:
Restitucija/Ukinitev
nekaterih
pravic in ugodnosti pridobljenih s
statusom/ Učenec naredi zapis o
svojem vedenju in ravnanju (kaj je
bilo narobe, kakšno bi bilo
primernejše/pravilno
ravnanje,
kako bo popravil napako)/Vzgojni
opomin.

1. Pogovor

učitelja 1. Pojasnilo učenca.
poučevalca/dežurnega učitelja z 2. /
učencem.
3. Ustno opozorilo razrednika/pisno
2. Učitelj poučevalec/dežurni učitelj
obvestilo staršem o kršitvi z
posreduje
kršitev
učenca
vabilom na sestanek.
razredniku.
4. Seznanitev staršev z učenčevo
3. Pogovor razrednika z učencem.
kršitvijo.
4. Pogovor razrednika s starši.
5. Učencu se izreče vzgojni ukrep:
5. Po

strokovni
presoji
vzgojnega ukrepa.

izrek

Restitucija/Ukinitev
nekaterih
pravic in ugodnosti pridobljenih s
statusom/ Učenec naredi zapis o
svojem vedenju in ravnanju (kaj je
18

ŠOLSKI RED
PRILOGA A

bilo narobe, kakšno bi bilo
primernejše/pravilno
ravnanje,
kako bo popravil napako)/Vzgojni
opomin.
•

Namerno uničevanje šolske lastnine.

1. Pogovor

učitelja 1. Pojasnilo učenca.
poučevalca/dežurnega učitelja z 2. /
učencem.
3. Ustno opozorilo razrednika/pisno
2. Učitelj poučevalec/dežurni učitelj
obvestilo staršem o kršitvi z
posreduje
kršitev
učenca
vabilom na sestanek.
razredniku.
4. Seznanitev staršev z učenčevo
3. Pogovor razrednika z učencem.
kršitvijo.
4. Pogovor razrednika s starši.
5. Učencu se izreče vzgojni ukrep:
5. Po

strokovni
presoji
vzgojnega ukrepa.

•

Plezanje v sosednjo kabino na stranišču,
ki je zasedena.

izrek

Restitucija/Ukinitev
nekaterih
pravic in ugodnosti pridobljenih s
statusom/ Učenec naredi zapis o
svojem vedenju in ravnanju (kaj je
bilo narobe, kakšno bi bilo
primernejše/pravilno
ravnanje,
kako bo popravil napako)/Vzgojni
opomin/Povračilo
materialnih
stroškov za popravilo morebitne
škode.

1. Pogovor učitelja/dežurnega učitelja 1.
z učencem.
2.
2. Učitelj
poučevalec
posreduje 3.
kršitev učenca razredniku še isti
dan.
3. Pogovor razrednika z učencem.

Pojasnilo učenca.
/
Ustno opozorilo razrednika/pisno
obvestilo staršem o kršitvi z
vabilom na sestanek.

4. Seznanitev staršev z učenčevo
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4. Pogovor razrednika s starši.
5. Po
strokovni
presoji
vzgojnega ukrepa.

•

•

Nagibanje skozi okno.

Nagibanje preko ograje.

Vstop v šolo z obutimi rolerji, na skiroju,
kolesu.

izrek 5. Učencu se izreče vzgojni ukrep:
Restitucija/Ukinitev nekaterih pravic in
ugodnosti pridobljenih s statusom/
Učenec naredi zapis o svojem vedenju
in ravnanju (kaj je bilo narobe, kakšno
bi bilo primernejše/pravilno ravnanje,
kako bo popravil napako)/Vzgojni
opomin/Povračilo materialnih stroškov
za popravilo morebitne škode.

1. Pogovor učitelja/dežurnega učitelja 1.
z učencem.
2.
Učenec takoj zapusti mesto ob oknu 3.
oziroma ograji.

Pojasnilo učenca.
/
Ustno opozorilo razrednika/pisno
obvestilo staršem o kršitvi z
vabilom na sestanek.

2. Učitelj
poučevalec
posreduje
kršitev učenca razredniku še isti 4. Seznanitev staršev z učenčevo
dan.
kršitvijo.
3. Pogovor razrednika z učencem.
5. Učencu se izreče vzgojni ukrep:
4. Pogovor razrednika s starši.
Učenec naredi zapis o svojem vedenju
5. Po
strokovni
presoji
vzgojnega ukrepa.

•

kršitvijo.

izrek in ravnanju (kaj je bilo narobe, kakšno
bi bilo primernejše/pravilno ravnanje,
kako bo popravil napako).

1. Pogovor učitelja/dežurnega učitelja 1.
z učencem.
2.
Učenec takoj sezuje rolerje oziroma 3.
odstrani skiro/kolo na za to predvideno
mesto pred šolo.

Pojasnilo učenca.
/
Ustno opozorilo razrednika/pisno
obvestilo staršem o kršitvi z
vabilom na sestanek.
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2. Učitelj
poučevalec
posreduje 4. Seznanitev staršev z učenčevo
kršitev učenca razredniku še isti
kršitvijo.
dan.
5. Učencu se izreče vzgojni ukrep:
3. Pogovor razrednika z učencem.
Restitucija/Učenec naredi zapis o
4. Pogovor razrednika s starši.
svojem vedenju in ravnanju (kaj je bilo
kakšno
bi
bilo
5. Po
strokovni
presoji
izrek narobe,
primernejše/pravilno
ravnanje,
kako
vzgojnega ukrepa.
bo popravil napako).
•

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

1. Pogovor razrednika z učencem.
2. Pogovor razrednika s starši.
3. Po
strokovni
presoji
vzgojnega ukrepa.

izrek

1. Ustno opozorilo razrednika/pisno
obvestilo staršem o kršitvi z
vabilom na sestanek.
2. Seznanitev staršev z učenčevo
kršitvijo.
3. Učencu se izreče vzgojni ukrep:
vzgojni opomin.
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Kršitev
NAJTEŽJA KRŠITEV

Protokol ukrepanja

Ukrep

•

Medvrstniško nasilje (fizično, psihično
(verbalno in neverbalno), spolno, spletno,
materialno).

•

Sovražni govor.

•

Žaljivo govorjenje.

•

Poškodovanje drugih oseb.

Ravnanje v skladu s koraki protokola (Šolski red: Priloga A1).

•

Nespoštovanje osebnostne integritete.

Ravnanje v skladu s koraki protokola (Šolski red: Priloga A1)

•

Zvočno in slikovno
snemanje/fotografiranje učencev,
delavcev in prostorov šole.

Ravnanje v skladu s koraki protokola (Šolski red: Priloga A1).

•

Objava fotografij/posnetkov učencev,
delavcev šole in šolskih prostorov na
spletu.

•

Izkazovanje nespoštljivosti ali zaničevanja Ravnanje v skladu s koraki protokola (Šolski red: Priloga A1)
vrstnikov in/ali odraslih.

•

Kraja.

Ravnanje v skladu s koraki protokola (Šolski red: Priloga A1).

•

Zapustitev šolskih prostorov brez
dovoljenja.

Ravnanje v skladu s koraki protokola (Šolski red: Priloga A1).

•

Dotikanje, uničevanje in/ali aktivacija
gasilnih aparatov.

Ravnanje v skladu s koraki protokola (Šolski red: Priloga A1).

•

Dotikanje, uničevanje in/ali aktivacija

Ravnanje v skladu s koraki protokola (Šolski red: Priloga A1).
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hidrantov.
•

Prinašanje in/ali uživanje alkohola/drog in
ostalih nevarnih substanc.

Ravnanje v skladu s koraki protokola (Šolski red: Priloga A1).

•

Prinašanje in/ali uživanje energijskih pijač
v šolo.

1. Takojšen
pijače.

odvzem

energijske 1. Učenec preda energijsko pijačo.
2. /

2. Učitelj/dežurni učitelj posreduje 3. Ustno opozorilo razrednika/pisno
kršitev učenca razredniku še isti
obvestilo staršem o kršitvi z
dan.
vabilom na sestanek.
3. Pogovor razrednika z učencem.
4. Seznanitev staršev z učenčevo
4. Pogovor razrednika s starši.
5. Po
strokovni
presoji
vzgojnega ukrepa.

kršitvijo.
izrek 5. Učencu se izreče vzgojni ukrep:
Restitucija/Učenec naredi zapis o
svojem vedenju in ravnanju (kaj je bilo
narobe,
kakšno
bi
bilo
primernejše/pravilno ravnanje, kako
bo popravil napako).

•

Prinašanje cigaret v šolo in/ali kajenje.

Ravnanje v skladu s koraki protokola (Šolski red: Priloga A1).

•

Prinašanje in/ali uporaba pirotehničnih
sredstev.

Ravnanje v skladu s koraki protokola (Šolski red: Priloga A1).

•

Prinašanje in/ali uporaba ostrih
predmetov.
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