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1.
DOLŽNOSTI
IN
ODGOVORNOST
I UČENCEV

Vsebina Pravil šolskega reda je opredeljena v 60. e členu Zakona o
osnovni šoli.
Sprejme jih Svet šole na predlog ravnatelja, ki si predhodno pridobi
mnenje učiteljskega zbora in Sveta staršev. Oblikovali smo jih v
sodelovanju strokovnih delavcev šole, učencev in staršev.
S pravili šolskega reda opredeljujemo:
dolžnosti in odgovornosti učencev,
načine zagotavljanja varnosti,
pravila obnašanja in ravnanja,
vzgojne ukrepe za posamezne kršitve pravil,
organiziranost učencev,
opravičevanje odsotnosti,
sodelovanje pri zagotavljanju zdravstvenega varstva učencev.
spoštujemo pravice drugih učencev in vseh delavcev šole
(kulturno medsebojno komuniciramo in s svojim vedenjem ne
ogrožamo ali vznemirjamo drugih učencev s
sporov ne rešujemo z uporabo fizičnega ali psihičnega nasilja,
imamo spoštljiv in strpen odnos do individualnosti, človeškega
dostojanstva, etične pripadnosti, veroizpovedi, rase in spola, dela,
učenja in igre,
smo disciplinirani, upoštevamo točnost, odgovorno opravljamo
obveznosti, poslušamo razlago in navodila, upoštevamo
dogovore,
sodelujemo na tekmovanjih in prireditvah,
do šolske in tuje lastnine imamo odgovoren odnos in jo čuvamo,
skrbimo za red in čistočo v šolskih prostorih in okolici, redno se
preobuvamo v copate, ki ne puščajo sledi na tleh,
spoštujemo kulturo prehranjevanja in kažemo spoštljiv odnos do
hrane, malico in kosilo pojemo v jedilnici,
v primeru zamude pouka, vstopimo v razred takoj in se učitelju
opravičimo,
v šolo prinašamo le šolske potrebščine in ne predmetov, ki s
šolskim delom niso povezani,
v šoli ni dovoljena uporabamobilnih telefono in drugih IKT
pripomočkov, razen za potrebe pouka v dogovoru z učiteljem,
spoštujemo navodila in usmeritve dežurnih učiteljev, razrednikov
in vodstva šole ,
v šolskih prostorih in v okolici šole je prepovedano kajenje,
uživanje alkohola in drog ter uporaba pirotehničnih sredstev.

PRAVILA
OBNAŠANJA
IN
RAVNANJA

Upoštevanje pravil in dogovorov pred poukom:

za 1. razred je organizirano jutranje varstvo od 6.15 do 8.15,
za 2. in 3. razred varstvo vozačev od 7.00 do 7.25.
od 4.– 9. razreda gredo učenci v jedilnico
načeloma učenci prihajajo v šolo največ 10 minut pred pričetkom
pouka ali drugih dejavnosti in se tudi po zaključku pouka ne
zadržujejo brez potrebe v šolskih prostorih (v šolo lahko prihajajo
tudi prej, če se pripravljajo na pouk).
Upoštevanje pravil in dogovorov med poukom:
učenci med poukom, v jutranjem varstvu, v podaljšanem
bivanju, pri interesnih dejavnostih kulturno vedejo, poslušajo in
sodelujejo.
Upoštevanje pravil in dogovorov med odmori in prostimi urami:
učenci od 1. - 3. razreda so v učilnicah,
učence 4. in 5. razreda usmerjata razredničarki,
učenci od 6. – 9. razreda čakajo na hodniku, v učilnicah ali v
knjižnici,
proste ure preživljajo v knjižnici ali v jedilnici,
šolskih prostorov ne zapuščajo brez dovoljenja razrednika ali
dežurnega učitelja,
med odmori ne tekajo, se ne prerivajo in ne kričijo,
v času malice odložijo torbe pred učilnico, kjer so imeli pouk, in
gredo k malici v spremstvu učitelja,
po dogovorjenem urniku učenci pomagajo enkrat tedensko pri
čiščenju šolske okolice v spremstvu hišnika.
Upoštevanje pravil in dogovorov po pouku:

po pouku so učenci vključeni v podaljšano bivanje, interesne
dejavnosti in druge aktivnosti (domača naloga, učenje) oziroma
gredo domov.
Naloge reditelja:
čiščenje tabel,
opozarjanje na red in čistočo,
sporočanje odsotnosti,
pomoč pri pripravi učil,
dežurni učenci v oddelku javi odsotnost učitelja 5 minut po
zvonjenju.

Naloge dežurnega učenca:

prihaja točno na dežurno mesto in ga ne zapušča brez potrebe,
ob prihodu se javi dežurnemu učitelju,
opravlja nadzor nad vhodom v šolo,
opozarja učence na morebitne kršitve šolskih pravil in o njih
obvesti dežurne učitelje,
vodi dnevnik dežurstva in zapisuje neobičajne dogodke ter
obiskovalce šole, ki jih vljudno sprejme in jih pospremi do osebe,
ki jo išče,
ob koncu dežurstva odda dnevnik dežurnemu učitelju, da ga
pregleda in podpiše,
dežurni učenec si je dolžan prepisati učno snov in narediti
domačo nalogo,
zamenjava dežurstva je možna le ob pisnem preverjanju in
preizkusu znanja, o čemer se dogovori z učiteljem in nato obvesti
dežurnega učitelja.

2.
NAČINI
ZAGOTAVLJA
NJA
VARNOSTI:

3.
OPRAVIČEVA
NJE
ODSOTNOSTI:

Šola odgovarja za varnost učencev v času pouka in drugih dejavnosti, ki
jih organizira v skladu LDN. Vsi zaposleni so dolžni poskrbeti za varnost
vseh učencev in opozoriti vodstvo na pomanjkljivosti.
dežurni učitelji izvajajo dežurstvo po razporedu, ki je objavljen na
oglasni deski,
za varnost med malico in kosilom poskrbijo učitelji, ki spremljajo
učence v jedilnico,
dežurni učenci so dolžni obvestiti dežurnega učitelja ali vodstvo
šole na dogajanja, ki niso v skladu s šolskimi pravili,
učenci hranijo svojo garderobo v zaklenjenih omaricah; dolžni so
skrbeti za svojo omarico in ključ, ki ga morajo ob koncu šolskega
leta vrniti,
jutranje varstvo,
varstvo vozačev,
podaljšano bivanje,
ob organiziranem prevozu učencev le ti vstopajo in izstopajo na
postajališču.
starši morajo najkasneje v petih dneh po izostanku razredniku
pisno ali osebno sporočiti vzrok izostanka,
za izostanke nad pet dni oziroma za večkratno krajšo odsotnost
starši zagotovijo zdravniško opravičilo,
za načrtovano odsotnost vložijo starši prošnjo vodstvu šole pet
dni pred koriščenjem (predhodno se zanimajo, ali ima otrok
potrebne ocene),
odsoten otrok mora sam poskrbeti za manjkajočo učno snov,
učenec je opravičen pri izvajanju določene dejavnosti, če predloži

zdravniško potrdilo,
starši so dolžni opravičiti izostanek tudi na tekmovanjih, kadar
otrok zastopa šolo in so predhodno podpisali izjavo o udeležbi.
Če je bil izostanek neopravičen, so dolžni poravnati stroške, če so
pri tem nastali (enako velja tudi za druge dejavnosti, pri katerih
nastanejo stroški),
če je učenec na tekmovanju v času pouka, učitelj odsotnost vpiše
v dnevnik (izostanek je opravičen),
učenec, ki sodeluje na tekmovanju, je naslednji dan opravičen
nenapovedanega ustnega spraševanja,
če učenec trikrat zamudi k pouku, sledi neopravičena ura.
4.
ORGANIZIRAN
OST
UČENCEV

Razredne ure, oddelčne skupnosti
Učenci pri urah oddelčne skupnosti skupaj z razrednikom obravnavajo
posamezna vprašanja iz življenja in dela svoje skupnosti in šole ter
oblikujejo predloge in pobude za boljše delo in razreševanje problemov:
sodelujejo pri oblikovanju vzgojnega načrta šole in pravilih
šolskega reda ter izvajajo sprejete dogovore,
obravnavajo učni uspeh v oddelku,
organizirajo medsebojno pomoč pri učenju in pomoč sošolcem pri
različnih težavah,
obravnavajo kršitve in predlagajo načine ukrepanja,
oblikujejo predloge za pohvale, priznanja in nagrade učencem v
oddelčni skupnosti,
organizirajo različne akcije in prireditve,
opravljajo druge naloge, za katere se dogovorijo.
Šolska skupnost
Učenci oddelčne skupnosti praviloma izberejo dva predstavnika v skupnost
učencev šole. Ta pod vodstvom mentorja opravlja različne dejavnosti za
izboljšanje medsebojnih odnosov, spodbuja čut za druge ljudi (v solidarnostnih
akcijah), zaznava nepravilnosti v odnosih med učenci.

Šolski parlament
Sestavljajo ga učenci, ki jih izvoli skupnost učencev šole. Število
predstavnikov se določi glede na število oddelkov v šoli. Šolski
parlament skliče ravnatelj ali mentor skupnosti učencev šole.

5.
ZDRAVSTVEN
O VARSTVO

starši so ob začetku šolskega leta dolžni pisno obvestiti šolo o
zdravstvenih posebnostih otroka,
če živila (za učence, ki imajo zdravstvene težave) za šolo niso
dobavljiva, jih starši nabavijo sami, otrok lahko prinese svojo
malico,
šola sodeluje z zunanjimi zdravstvenimi delavci,
šola poučuje o zdravem načinu življenja,

šola v sodelovanju z zdravstvenim zavodom organizira
zdravstvene preglede in cepljenja,
šola obvešča starše o zdravstvenih težavah ali poškodbah v času
bivanja v šoli,
če otrok iz zdravstvenih razlogov ne sme opravljati določenih
dejavnosti, starši predložijo zdravniško opravičilo.

6.
VZGOJNI
UKREPI
ZA
POSAMEZNE
KRŠITVE
PRAVIL

Pravila in posledice njihovih kršitev ščitijo pravice vseh in omogočajo
bivanje v skupnosti. Spoštovanje pravil daje občutek varnosti, prispeva k
pozitivnim medsebojnim odnosom in je pogoj za dobro sodelovanje.
Šolska pravila so potrebna in jih je potrebno upoštevati. V kolikor so
kršena, sledijo vzgojni ukrepi, ki naj bi bili takšni, da bi spreminjali
nesprejemljive oblike vedenja. Vzgojne ukrepe šola izvede, kadar učenec
krši svoje dolžnosti, določene z zakonom ter drugimi predpisi in akti
šole. Posledice takih kršitev vključujejo zaščito pravic drugih in
reševanje problema s svetovanjem, usmerjanjem, s pozitivnim
reševanjem problemov, samopresojo, vrstniškim posredovanjem in z
vzgojnimi ukrepi. O uporabi vzgojnega ukrepa šola obvesti starše. Starši
pomagajo pri vzgojnem delovanju šole z navajanjem otroka na
spoštovanje postavljenih meja, pravil, vrednot. Z vzgojnimi ukrepi pravic
učencev ni mogoče omejiti.
VZGOJNI UKREPI se uporabljajo, kadar učenci niso pripravljeni sodelovati
pri reševanju problemov, predhodno pa so bile izvedene vse ostale vzgojne
dejavnosti. Učencem pomagajo spoznavati obveznosti do drugih ljudi in
opozarjajo na pomen pravil v družbeni skupnosti.

Vrste vzgojnih ukrepov:
vpis v dnevnik ali za to določeno dokumentacijo oddelka, če
gre za kršitev reda in discipline v oddelku in je bil učenec že
dvakrat opozorjen,
razgovor z razrednikom ali učiteljem, če gre za kršitev, za
katero je potrebno podrobnejše pojasnilo učencu,
opravičilo, če je ugotovljeno, da je učenec kršil moralne norme,
dogovorjena pravila, užalil drugega učenca, učitelja ali koga
drugega,
obvestilo staršem o dogodku, ki ga je povzročil učenec s
kršenjem dogovorov ali pravil šol ali povabilo na razgovor,
ukinitev nekaterih pravic, ki so povezane s kršitvami pravil
šole, s pridobljenimi statusi in ugodnostmi učencev, ki jih šola
nudi izven predpisanih dejavnosti in standardov…. Šola lahko
status začasno oziroma trajno odvzame na predlog razrednika
oziroma učiteljskega zbora,
povečan nadzor nad učencem v času, ko je v šoli, a ne pri pouku,
razgovor po pouku, na katerem je učenec zadržan v zvezi z
reševanjem problema,
odvzem prepovedanega predmeta, starši ga prevzamejo pri
razredniku,

dodelitev dodatnega spremstva (strokovnega delavca) za
učenca, ki ogroža varnost pri izvedbi vzgojno-izobraževalnih
dejavnosti izven prostorov šole (tabori, šole v naravi, dnevi
dejavnosti…),
nadomestni vzgojno-izobraževalni proces za učenca, ki ogroža
varnost in izvedbo vzgojno-izobraževalnih dejavnosti izven prostorov
šole (kadar gre za izvedbo pedagoškega procesa, ki poteka izven
prostorov šole – npr. dnevi dejavnosti, tabori, šola v naravi, kjer učenec
ogroža sebe in varnost drugih, krši dogovore, pravila in ne upošteva
navodil strokovnih delavcev oz. izvajalcev, se mu odvzame pravica do
dnevne vključenosti v dejavnosti pedagoškega procesa). Poskrbi se za
organizacijo nadomestnega procesa na samem mestu izvedbe oz. v
kolikor tisti in naslednji dan ni uspeha, se učenec z vednostjo staršev, ki
pridejo ponj, vključi v nadomestni dnevni ali tedenski vzgojnoizobraževalni proces, ki pa poteka v šoli. Učenec ob nadzoru opravi
šolsko delo, se vključi v razgovor in sodeluje pri načrtovanju nadaljnjih
korakov pri reševanju problema.
družbeno koristno delo za učence, ki so namerno storili prekršek
in za katere se oceni, da bi ta oblika učinkovala. Koristno delo
lahko obsega dodatno delo v oddelku, pospravljanje jedilnice,
pomoč hišniku… v okviru zmožnosti in pristojnosti učenca.
povračilo škode: starši poravnajo namerno nastalo škodo oz.
popravilo škode opravi učenec, če to zmore,
odstranitev učenca od pouka, ID, šolske prireditve, jedilnice,
knjižnice, avle, garderobe, WC-ja, dežurstva, čakanja na prevoz,
nadstandardnih dejavnosti šole …
Odstranitev je možna v primerih, ko učenec ogroža sebe in varnost
drugih, krši dogovore, pravila in ne upošteva navodil strokovnih delavcev
oz. izvajalcev, kljub predhodnim pogovorom, dogovorom, opozorilom,
(razen, ko gre za primer učenca s PP). V primeru tega vzgojnega ukrepa
se mora z učencem še isti dan opraviti razgovor, analizirati nastali
položaj in se dogovoriti o nadaljnjem sodelovanju.
- učenca, ki ga odstranimo od pouka, napotimo k svetovalni službi (v
primeru njene odsotnosti mora učenec obvestiti učitelja),
- odstranitev od čakanja (neposredna bližina šole) na šolski prevoz je
vezana na ukinitev pravice do nemožnosti prevoza domov. Učenec gre
peš oz. s starši, o čemer so le-ti predhodno obveščeni in z ukrepom
soglašajo.

7.
VZGOJNI

Šola pred izrekom vzgojnega opomina uporabi ukrepe, določene z
vzgojnim načrtom in pravili šolskega reda. Vzgojni opomin šola lahko
izreče za kršitve, ki so storjene v času pouka, dnevih dejavnosti in drugih

OPOMINI

organiziranih oblikah vzgojno-izobraževalne dejavnosti ter
drugih dejavnosti, ki so opredeljene v letnem delovnem načrtu, hišnem
redu, pravilih šolskega reda in drugih aktih šole.
Če je učenec prejel vzgojni opomin, šola skupaj s starši in učencem sestavi
individualizirani vzgojni načrt. V njem so opredeljeni vzgojni cilji in vzgojne
dejavnosti za izboljšanje učenčevega vedenja. Šola lahko učenca po izrečenem
3. vzgojnem opominu prešola na drugo šolo brez soglasja staršev .

Informiranje:

Veljavnost,
popravki in
dopolnila

Individualizirani vzgojni načrt učenca
Šola za učence, ki potrebujejo posebno pozornost in strokovno pomoč,
oblikuje individualizirani vzgojni načrt učenca. Pri oblikovanju
individualiziranega načrta učenca sodelujejo učenec, starši in strokovni
delavci šole. Načrt učencu omogoča doseči pozitivne spremembe v
načinih zadovoljevanja lastnih potreb, upoštevanja potreb in pravic
drugih (do nemotenega učenja in dela, varnosti…), sprememb na
področju učenja in vedenja. Pri tem je potrebno upoštevati posebnosti
učenca. Kadar starši učenca niso pripravljeni sodelovati, oblikuje šola
individualizirani vzgojni načrt brez njih.
Individualizirani vzgojni načrt vsebuje:
jasen opis problema,
jasen opis ciljev učenja in vedenja,
načrt ustreznih pomoči učencu in posebnih vzgojnih dejavnosti,
strinjanje učenca, staršev in delavcev šole o lastnih nalogah in
obveznostih, ki izhajajo
iz uresničevanja načrta,
morebitne izjeme in odstopanja od dogovorjenih pravil,
način spremljave izvajanja načrta,
posledice uresničevanja oziroma neuresničevanja dogovorjenega.
Pravila šolskega reda so objavljena na spletni strani šole, v
šolski publikaciji, v LDN šole in na oglasnih deskah šole.
Pravila Šolskega reda so bila potrjena pedagoški konferenci učiteljskega
zbora dne: 12.3. 2009, na 3. seji Sveta staršev dne: 22. 4. 2009,
in sprejeta na 7. seji Sveta šole dne 5. 5. 2009.
Pravila Šolskega reda začnejo veljati 1. 9. 2009.
Pravila šolskega reda smo začeli uresničevati 1. 9. 2009.
Dopolnitve in popravke smo potrdili na pedagoški konferenci 21. 10. 2013.
Svet staršev jih je potrdil na 2. seji dne 22. 11. 2013.
Pravila so bila sprejeta na 4. korespodenčni seji dne 10. 12. 2013.
Veljati začnejo 10. 12. 2013.
Na sestanku učiteljskega zbora, dne 29. 8. 2014 smo sprejeli spremembe glede
mobilnih telefonov, malice in kosila. Popravke pravil šolskega reda je potrdil
Svet zavoda dne, 25. 9. 2014. Popravek je zapisan v aktu in prične veljati 26. 9.
2014.

