PRILOGA ŠT. 1
Svet šole Osnovne šole Rogatec je v skladu s 60. e členom Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, štev.
102/2007 z dne 09. 11. 2007) na seji dne 15. 03. 2016 sprejel spremembe in čistopis, na seji dne 30.9.
2021 sprejel spremembe in čistopis

PRAVILA ŠOLSKEGA REDA*
Pravila šolskega reda obsegajo: dolžnosti in odgovornosti učencev, zagotavljanje varnosti, pravila
obnašanja in ravnanja v šolskih in drugih prostorih, vzgojne ukrepe za posamezne kršitve pravil,
organiziranost učencev, opravičevanje odsotnosti in sodelovanje pri zagotavljanju zdravstvenega
varstva učencev.
Oblikovali smo jih v sodelovanju strokovnih delavcev šole, učencev in staršev.

1. DOLŽNOSTI IN ODGOVORNOSTI UČENCEV
1.
2.

Učenci spoštujejo pravila hišnega in šolskega reda.
Učenci skrbijo za medsebojno spoštovanje, strpen odnos do individualnosti, človeškega
dostojanstva, etične pripadnosti, veroizpovedi, rase in spola. S svojim vedenjem ne smejo
ogrožati ali vznemirjati drugih – s fizičnim ali besednim obračunavanjem ali nadlegovanjem.
3. Učenci so dolžni varovati in imeti odgovoren odnos do šolske in tuje lastnine, da se namerno ali
nenamerno ne uničuje. Vsako poškodbo je potrebno sporočiti učiteljem oziroma drugim
zaposlenim. Namerno povzročeno škodo so starši dolžni poravnati šoli ali posameznikom.
4. Pazijo na red in čistočo šolskih prostorov in okolice ter sodelujejo pri urejanju.
5. Učenci v šolskih prostorih nosijo dogovorjene copate.
6. V času pouka, odmorov in drugega vzgojno-izobraževalnega dela sme učenec zapustiti območje
šolskega prostora le z ustreznim spremstvom ali dovoljenjem učitelja, razrednika, šolskega
svetovalnega delavca.
7. V času pouka in pri drugih oblikah organiziranega dela z učenci je prepovedana uporaba mobilnih
telefonov in drugih akustičnih naprav. V primeru, da jih učenec kljub prepovedi uporablja, se mu jih
odvzame in izroči staršem.
8. V šolskih prostorih in na šolskih površinah je prepovedano kajenje, uživanje alkohola in drog ter
drugih psiho-aktivnih sredstev. Prav tako je prepovedano prinašanje teh snovi v šolski prostor ali k
dejavnostim, ki jih šola organizira izven svojih prostorov.
9. Učenec ostalih učencev in delavcev šole ne moti oziroma ne ovira pri delu.
10. Učenec izpolnjuje svoje učne in druge šolske obveznosti.

Neizpolnjevanje in neupoštevanje dolžnosti predstavlja kršitev.

2. ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI
Prihod učencev v šolo je od 7.00 do 7.30.
• Učenci vstopajo v šolo skozi glavni vhod za učence, učenci I. VIO imajo poseben vhod.
• Učenci, ki pridejo v jutranje varstvo, vstopajo skozi vhod 1. r. (od 5.30 naprej).
• Obiskovalci vstopajo v šolo skozi glavni vhod, učitelji in ostali delavci pa lahko tudi skozi stranski
vhod.
• Zunanji obiskovalci vstopajo v šolo skozi glavni vhod, razen dobavitelji, ki vstopajo skozi stranski
vhod.
• Starši, ki vozijo ali spremljajo svoje otroke na poti v šolo in iz šole domov, jih lahko spremijo le
do vhoda oziroma počakajo nanje v garderobi.

Po končanem pouku in dejavnostih gredo učenci domov ali v varstvo učencev, kjer počakajo do odhoda
avtobusa.

Ukrepi za zagotavljanje varnosti
Za zagotavljanje varnosti se izvaja videonadzor nad vhodom v šolo s sprednje strani, prostorom pred
vhodom, v otroških garderobah.
Ukrepi za shranjevanje garderobe so naslednji:
• Učenci se v garderobi preobujejo v copate, obutev in gornja oblačila pa odložijo na določeno
mesto. Vse reči, ki jih puščajo v garderobi, naj bodo podpisane ali kako drugače označene (1.,
2., 3. r.). Učenci od 4. do 9. r. se preobujejo v copate, odložijo oblačila in čevlje v omarice, le-te
zaklenejo ter nato zapustijo garderobo. Daljše zadrževanje v garderobi ni dovoljeno. Mobilne
telefone učenci pustijo v garderobni omarici. Uporaba le-teh je dovoljena le v nujnih primerih.
• V šolskih prostorih ni dovoljeno hoditi v čevljih ali športnih copatih. Izjema so le učenci, ki morajo
iz zdravstvenih razlogov nositi posebna obuvala, kar dokažejo z ustreznim potrdilom.
• Za šport v telovadnici oziroma športni dvorani imajo učenci posebne copate, nikakor ne tistih,
ki jih uporabljajo za hojo zunaj nje. Te copate nosijo s seboj v posebni vrečki. Obvezna je
kompletna športna oprema po navodilih učiteljev športa.
• V času pouka učenci ne smejo samovoljno in v copatih zapuščati šolske stavbe.
• Učenci, ki se v šolo pripeljejo s kolesi, le-ta puščajo v pripravljenih stojalih. Vožnja s kolesi in z
ostalimi prevoznimi sredstvi po šolskih površinah ni dovoljena.
• Učenci počakajo na začetek pouka pred učilnico. Učitelj po končanem pouku učilnico zaklene.
• V šolski stavbi ni dovoljena uporaba rolerjev.
• Učenci ne nosijo s seboj denarja ali vrednejših predmetov. Kadar prinesejo denar v šolo za
različne namene, ga pred začetkom pouka oddajo oddelčnemu blagajniku.
• Dežurstva učiteljev potekajo, kot je opredeljeno v hišnem redu.
• Šola je varovana z alarmnim sistemom podjetja Prosignal.

Prometna varnost
1.
2.
3.

Učenci upoštevajo varne poti, ki so določene v šolskem Prometno-varnostnem načrtu.
Na avtobusnem postajališču se učenci vedejo kulturno, v avtobus vstopajo mirno.
Med vožnjo ne motijo voznika, ne povzročajo škode in ne ogrožajo varnosti sebe in drugih.
Obvezna je uporaba varnostnega pasu. Ob morebitni zamudi šolskega avtobusa učenci
disciplinirano in umirjeno čakajo na prevoz.
4. Učencem v šolo in iz nje ni dovoljeno prihajati oziroma odhajati z rolerji ali s kolesom s
pomožnim motorjem.
5. Učenci se lahko v šolo in domov vozijo s kolesi le, če imajo kolesarski izpit, ustrezno opremljeno
kolo in čelado.
6. V skladu z 80. členom Zakona o varnosti v cestnem prometu (Ur. l. RS, št. 30/1998):
• morajo učence, ki so mlajši od 7 let, na poti v šolo in domov spremljati odrasle osebe.
Spremljevalci so lahko tudi otroci, stari od 10 do 14 let, če to dovolijo starši otroka;
• smejo otroci samostojno sodelovati v prometu šele, ko so se starši, posvojitelji, skrbniki ali
rejniki prepričali, da so otroci sposobni razumeti nevarnosti v prometu in da so seznanjeni s
prometnimi razmerami na prometnih površinah, kjer se srečujejo s prometom;
• smejo otroci, mlajši od 7 let, hoditi v šolo brez spremstva, a le v območju umirjenega
prometa, če to dovolijo starši, posvojitelji, skrbniki oziroma rejniki.

7.

8.

V skladu z 81. členom Zakona o varnosti v cestnem prometu (Ur. l. RS, št. 30/1998) morajo
učenci 1. in 2. razreda na poti v šolo in iz nje nositi odsevnik in rumeno rutico, nameščeno okoli
vratu.
Za prvošolce, ki se vozijo v šolo in iz nje z avtobusom, morajo starši zagotoviti spremljevalca, ki
bo otroka spremljal do avtobusa.

3. PRAVILA OBNAŠANJA IN RAVNANJA
3. 1 Pravila obnašanja med izobraževalnim procesom in kršitve
Pravila obnašanja v šoli med vzgojno-izobraževalnim procesom:
• Med vzgojno-izobraževalnim delom na šoli se učenci vedejo disciplinirano, upoštevajo
točnost, redno nosijo pripomočke za pouk, poslušajo razlago in navodila, izvajajo zastavljene
naloge, se izogibajo dejavnostim, ki povzročajo hrup, ne žalijo učitelja ali sošolce in z ničimer
ne motijo pouka, sošolcev in učiteljev.
• Med poukom nimajo v ustih žvečilk.
• Redno obiskujejo pouk in druge vzgojno-izobraževalne dejavnosti.
• Spore rešujejo mirno, brez uporabe fizičnega ali psihičnega nasilja.
• Do šolske in tuje lastnine imajo odgovoren odnos in pazijo, da se namerno ali nenamerno
ne uničuje stolov, miz, sten, tal, stikal, garderobnih omaric, učnih pripomočkov …; namerno
povzročeno škodo so dolžni poravnati šoli ali posameznikom.
• Pazijo na red in čistočo šolskih prostorov in okolice.
• V šolo prihajajo največ 15 minut pred pričetkom pouka ali drugih dejavnosti.
• V primeru zamude pričetka pouka vstopijo takoj v razred in se opravičijo učitelju. Če učenec
brez razloga zamudi k uri pouka, je njegov izostanek neopravičen.
• Med poukom ni dovoljena uporaba mobilnega telefona ter ostalih osebnih digitalnih naprav.
Te naprave morajo biti izključene. V času učnega procesa učencem ni dovoljeno snemati in
fotografirati. Učenci lahko uporabijo mobilni telefon samo v primeru nujnega klica staršem.
• Če učenci zgornjega navodila ne upoštevajo, jim strokovni delavci lahko aparat vzamejo.
Odvzeti aparat dobijo starši pri razredničarki/razredniku.
• V telovadnico učenci vstopajo v spremstvu učitelja.
• Pod nadzorom učitelja čakajo na prihod avtobusa v prostorih (varstvo vozačev) in na šolskih
površinah, ki so za to določene.
• Če učenec čaka eno šolsko uro ali več na pouk (individualna pomoč, izbirni predmeti,
interesne dejavnosti ...), med tem časom ne sme zapustiti šole, ampak se vključi v varstvo
učencev. Če prinese pisno soglasje staršev, mu razredničarka/razrednik dovoli, da lahko
odide domov.
O učencih, ki ne spoštujejo navedenih pravil obnašanja in jih je učitelj opozoril, se z njimi pogovoril, kar
si je zabeležil v svojo mapo, učitelj obvesti razrednika. V šolskih prostorih oziroma na območju celotnega
šolskega prostora je prepovedano kajenje, uživanje alkohola in drog ter drugih psiho-aktivnih sredstev.
Prav tako je prepovedano tudi prinašanje teh snovi v šolo, njeno okolico ali k dejavnostim, ki jih šola
organizira izven svojih prostorov.
V primeru ponavljajočih se kršitev obnašanja se učencu izreče vzgojni ukrep. Pri izbiri določenega
vzgojnega ukrepa za kršitve se upošteva postopnost uporabe posameznih vzgojnih ukrepov.

3. 2 Pravila obnašanja na dnevih dejavnosti, ekskurzijah, v CŠOD, v šoli v naravi in kršitve
Pravila obnašanja na dnevih dejavnosti, ekskurzijah, v CŠOD in v šoli v naravi:

1. Učenec ves čas trajanja dejavnosti ali ekskurzije upošteva navodila učiteljev in drugih odraslih
spremljevalcev.
2. Brez dovoljenja odgovornega spremljevalca ne zapusti skupine.
3. Pazi na inventar in čistočo v prevoznem sredstvu (vlak, avtobus ...), restavraciji ali hotelu.
4. Upošteva hišni red objektov, kjer so nastanjeni, po 22. uri ne povzroča hrupa.
5. Do sošolcev se obnaša dostojno, spoštljivo. S svojim obnašanjem skrbi za svoj ugled in ugled
šole.
6. Učenec, ki ima pogostejše zdravstvene težave, se pred odhodom posvetuje s svojim
zdravnikom; ta mu dovoli oziroma odsvetuje dejavnosti. O nasvetu zdravnika starši obvezno
obvestijo razrednika.
Ukrepi v primeru kršitev pravil obnašanja:
1. Razrednik na osnovi posvetovanja s šolsko svetovalno službo in z oddelčnim učiteljskim zborom
oblikuje predlog, da se učenec zaradi kršitev pravil obnašanja ali že izrečenih vzgojnih ukrepov
ne udeleži dejavnosti. O odločitvi pisno obvesti starše.
2. V tem primeru se za otroka organizira ustrezna dejavnost na šoli (pouk, druga dejavnost), ki traja
4 ali 5 šolskih ur. Razrednik o tem pisno obvesti starše.

3. 3 Pravila obnašanja med malico in kosilom
Šola organizira šolsko prehrano: zajtrk, malico in kosilo.
Pravila obnašanja med šolsko malico in kosilom:
• Učenci jedo zajtrk, malico in kosilo le v jedilnici šole.
• Malica poteka v umirjenem vzdušju, učenci s hrano kulturno ravnajo, vsak pospravi za seboj.
• Reditelja razreda po malici odneseta ostanke malice v kuhinjo.
• Učenci se pri čakanju na kosilo in pri jedi kulturno obnašajo.
• Po kosilu učenci pospravijo pladnje, sortirajo ostanke hrane in odpadno embalažo.

3. 4 Pravila obnašanja v specializiranih učilnicah in v knjižnici
Pravila se nahajajo na vidnem mestu v specializiranih učilnicah za gospodinjstvo, tehniko in tehnologijo,
računalništvo, kemijo in v knjižnici. Učitelji učence seznanijo z njimi prvo uro pouka, po potrebi ponovno
med šolskim letom.

3. 5 Pravila lepega vedenja
V šoli in tudi izven nje se pozdravljamo z običajnimi pozdravi: DOBRO JUTRO, DOBER DAN, DOBER VEČER,
ZDRAVO, NA SVIDENJE. Pozdrav nam pomeni prvi stik s človekom, zato naj le-ta ne bo samo bežen,
nerazločen, ampak dajmo s pozdravom vedeti, da je namenjen točno določeni osebi. Preden vstopimo
v prostor (pisarno, učilnico, kabinet …), potrkamo. Če nam kdo priskoči na pomoč, se mu zahvalimo.
Besedi PROSIM in HVALA naj bosta v medsebojnem sporazumevanju pogosto uporabljeni, ne pa kot
izjemi.

4. VZGOJNI UKREPI ZA POSAMEZNE KRŠITVE PRAVIL
Vzgojne ukrepe bomo izvajali v primerih, ko bodo kršena pravila šolskega, hišnega reda in druge pravice
in dolžnosti.
Kršitve so lahko lažje in težje. Za lažje kršitve prejmejo učenci ustni opomin (v pisni obliki).

4. 1 Lažje kršitve šolskih pravil
-

Neizpolnjevanje učnih in drugih šolskih obveznosti (npr. neizpolnjevanje domačih nalog, ne
prinašanje šolskih potrebščin – vključno do 5x pri predmetu);
motenje učencev in zaposlenih pri delu (npr. klepetanje, neprimerno vedenje, dajanje
neumestnih pripomb, neupoštevanje navodil učitelja);
nespoštovanje pravil hišnega reda (uporaba elektronskih naprav, neustrezna obutev);
neodgovorno ravnanje s premoženjem šole ter lastnino drugih in povzročanje materialne škode
(uničevanje in poškodovanje učnega gradiva in pripomočkov, šolskega inventarja);
neprimeren odnos do učencev, zaposlenih in do vrednot šole (npr. klevetanje, neprimerne
geste, posmehovanje, žaljenje, izločanje, neupoštevanje navodil);
onesnaževanje šolske okolice;
neprimeren odnos do hrane (npr. obmetavanje);
nesodelovanje pri organiziranih skupnih akcijah urejanja šole in šolske okolice, dogovorjenem v
oddelčni skupnosti ali skupnosti učencev šole;
prepisovanje pri pisnem ocenjevanju:
zamujanje k pouku več kot 5 minut do vključno 3x;
posamezni neopravičeni izostanki do vključno 3 ur.

4. 2 Težje kršitve šolskih pravil
Za težje kršitve šolskih pravil prejmejo učenci pisni opomin razrednika ali vzgojni opomin.
-

-

-

Ponavljajoče istovrstne kršitve šolskih pravil, za katere so že bili izvedeni vzgojni ukrepi;
nestrpnost do učencev in zaposlenih zaradi kulturnih, socialnih, verskih in etničnih razlik (npr.
posmehovanje, izločanje, žaljenje);
ogrožanje lastne varnosti in varnosti drugih (npr. nagibanje skozi okno, spuščanje po ograjah
stopnišč, spotikanje, prerivanje, zapuščanje skupine brez vednosti oziroma dovoljenja
spremljevalcev, neupoštevanje cestnih pravil, zapuščanje šole v času pouka);
neopravičeni izostanki vključno do 10 ur (1. pisni opomin), od vključno 11 ur naprej je 2. pisni
opomin oziroma vzgojni opomin;
prinašanje, posedovanje, prodaja in uporaba pirotehničnih sredstev, odprtega ognja, orožja in
drugih predmetov v šoli, na zunanjih površinah šole ali na drugih organiziranih oblikah šolskih
dejavnosti;
izsiljevanje učencev ali delavcev šole;
namerno poškodovanje in uničevanje šolske opreme, zgradbe ter lastnine drugih;
kraja lastnine ali lastnine drugih;
uničevanje uradnih dokumentov ter ponarejanje podatkov in podpisov v uradnih dokumentih in
na pisnih ocenjevanjih znanja;
grob verbalni ali fizični napad;
prinašanje, posedovanje, ponujanje, prodajanje ali uživanje alkohola, cigaret ter drugih drog na
šolskih površinah ter pri ostalih organiziranih oblikah šolskih dejavnosti;
prihod v šolo pod vplivom alkohola ali ostalih drog v času pouka, dnevih dejavnosti in drugih
organiziranih oblikah šolskih dejavnosti;
laganje, goljufija oziroma prikrivanje resnice;
spolno nadlegovanje učencev ali delavcev šole (npr. opolzko govorjenje, otipavanje);
fotografiranje, avdio ali video snemanje šolskih prostorov, zaposlenih ali učencev brez privolitve
oziroma vednosti učitelja.

V primeru, da kršitev ni navedena v pravilih šolskega reda, o teži kršitve odloča učiteljski zbor.

Pred izrekanjem vzgojnih ukrepov bomo omogočili podporo učencu pri iskanju možnosti in priložnosti
za spremembo neustreznega vedenja. Pri tem bodo sodelovali učenci, starši in strokovni delavci šole. O
uporabi vzgojnega ukrepa bomo obvestili starše učenca.

4. 3 Vzgojni ukrepi
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Razgovor z razrednikom, učiteljem, svetovalno službo, če gre za kršitev, za katero je potrebno
podrobnejše pojasnilo učencu.
Opravičilo, če je ugotovljeno, da je učenec kršil moralne norme, pravila hišnega ali šolskega reda
oziroma užalil drugega učenca, učitelja ali tretjo osebo.
Obvestilo staršem ali pisno vabilo na razgovor o dogodku, ki ga je povzročil učenec s kršenjem
dogovorov ali pravil šole; telefonsko obvestilo le v nujnih primerih.
Ustni (1x) in pisni opomin (2x) učencu.
Ukinitev nekaterih pravic učencu, ki so povezane s kršitvami šolskih pravil (udeležba na ekskurziji,
ŠN, CŠOD).
Prepoved vstopanja, zadrževanja ali uporabe določenih šolskih prostorov.
Povečan nadzor nad učencem v času odmora, ko učenec čaka na drugo dejavnost po urniku.
Nadzor je potreben, če učenec pogosto krši hišni red in pravila šolskega reda in bi lahko med
čakanjem izpeljal neprimerno dejanje ali povzročil škodo.
Dodatno spremstvo ali nadomestni vzgojno-izobraževalni proces v šoli organizira šola za učenca,
ki z neupoštevanjem navodil ogroža svojo varnost in varnost drugih.
Odstranitev učenca od pouka in drugih vzgojno-izobraževalnih dejavnosti je možna samo
izjemoma, kadar učenec s svojim vedenjem onemogoča normalno izvedbo procesa. Cilj
odstranitve je vzdrževanje jasno postavljenih meja in sprejemljivega vedenja. Cilj je tudi, da se
ne moti in ovira pri delu učitelja in učencev. Učenec v času odstranitve opravlja vzgojnoizobraževalno delo pod nadzorom strokovnega delavca. Učitelj, ki je zahteval odstranitev, se
vključi v skupni pogovor z učencem v istem dnevu (razrednik, svetovalna služba).
Šola lahko učencu začasno odvzame napravo ali predmet, s katerim učenec ogroža varnost ali
onemogoča nemoteno izvedbo pouka. O takem odvzemu strokovni delavec, ki je predmet
odvzel, še isti dan obvesti starše učenca, ki odvzeti predmet v šoli tudi prevzamejo.
Šola lahko oblikuje in izvaja tudi druge vzgojne ukrepe, za katere se dogovori učiteljski zbor ali
se zanje odloči vodstvo šole. O njihovem izvajanju šola obvesti starše.
O vzgojnih ukrepih se vodijo ustrezni zapisi. Zapise vodi razrednik, svetovalna služba oziroma
tisti, ki vodi obravnavo.
O izvedenih vzgojnih ukrepih razrednik obvesti starše.

4. 4 Vzgojni opomini
Izrekanje vzgojnih opominov ureja 60. f člen Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS, štev. 87/11, 40/12 z dne
30. 5. 2012).
Če učenec ne izpolnjuje svojih dolžnosti in odgovornosti, določenih z zakonom, drugimi predpisi in akti
šole, mu šola izreče vzgojni opomin. Izreče ga v primeru, da vzgojne dejavnosti in vzgojni ukrepi ob
predhodnih kršitvah niso dosegli namena.
Šola pred izrekom vzgojnega opomina uporabi ukrepe, določene z vzgojnim načrtom in s pravili šolskega
reda.
Vzgojni opomin šola lahko izreče za kršitve, ki so storjene v času pouka, pri dnevih dejavnosti in drugih
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 z 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 (54 čl.
ZOsn, 60. f člen Zakona o osnovni šoli).

5. ORGANIZIRANOST UČENCEV
Učenci so organizirani v oddelčne skupnosti, skupnosti učencev in šolski parlament. Oddelčna skupnost
je temeljna oblika organiziranosti učencev enega oddelka. 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 tako, da:
• 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 v različnih težavah,
• obravnavajo kršitve in predlagajo načine ukrepanja,
• oblikujejo predloge za pohvale, priznanja in nagrade učencem v oddelčni skupnosti,
• organizirajo različne oblike dežurstva,
• organizirajo različne akcije in prireditve,
• opravljajo druge naloge, za katere se dogovorijo.
Skupnost učencev šole sestavljajo učenci iz oddelčnih skupnosti. Učenci oddelčne skupnosti praviloma
izberejo dva predstavnika v skupnost učencev šole. Le-ta pod vodstvom mentorja opravlja različne
dejavnosti za izboljšanje medsebojnih odnosov, spodbuja čut za druge ljudi (v solidarnostnih akcijah),
zaznava nasilje, poniževanje, zatiranje učencev …
Šolski parlament je izvršilni organ skupnosti učencev šole. 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.

6. OPRAVIČEVANJE ODSOTNOSTI
Starši morajo najkasneje po dveh dneh izostanka učenca razredniku sporočiti vzrok izostanka. Najkasneje
v petih dneh po prihodu učenca v šolo morajo starši posredovati pisno opravičilo razredniku. Predhodno
napovedano odsotnost (1 dan) lahko starši razredniku opravičijo tudi ustno. Če razrednik dvomi v
verodostojnost opravičila, lahko zahteva uradno zdravniško potrdilo o opravičenosti izostanka.
Učenec je lahko iz zdravstvenih razlogov oproščen sodelovanja pri določenih urah pouka in drugih
dejavnostih osnovne šole, če starši predložijo razredniku mnenje in navodilo zdravstvene službe. Učenec
je prisoten pri pouku in opravlja vse zadolžitve, ki jih zmore in ne ogrožajo njegovega zdravja.
O odsotnosti zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih in srečanjih, na katerih
učenci sodelujejo v imenu šole, razrednik obvesti starše. Navedene odsotnosti so opravičene.

7. SODELOVANJE PRI ZAGOTAVLJANJU ZDRAVSTVENEGA VARSTVA UČENCEV
Osnovna šola sodeluje z zdravstvenimi zavodi pri izvajanju zdravstvenega varstva učencev, zlasti pri
izvedbi obveznih zdravniških pregledov za otroke, vpisane v 1. razred, in rednih sistematičnih

zdravstvenih pregledih v času šolanja. Če učenec odkloni sodelovanje pri predpisanem zdravstvenem
pregledu, razrednik o tem obvesti starše učenca. Šola v sodelovanju z zdravstvenimi zavodi organizira
sistematične preglede zob, predavanja na temo negovanja in učenje pravilnega čiščenja zob. Za
zdravljenje zob skrbi šolska zobna ambulanta.
Šola osvešča učence o zdravem načinu življenja. Učence in starše osvešča o načinih iskanja ustrezne
pomoči v primerih spolnega nadlegovanja in zlorabe ter nasilja v družini. V ta namen organizira različne
aktivnosti pri pouku in pri drugih dejavnostih šole.

Pravila šolskega reda veljajo od 01. 09. 2009, spremembe so bile sprejete 15. 03. 2016 in 30. 9 2021.
* Pravila šolskega reda se v šolskem letu 2021/22 usklajujejo s priporočili NIJZ in MIZŠ.
Priloga Pravilom šolskega reda: Kodeks učencev

KODEKS VEDENJA UČENCEV ZA I. VIO
1. UČENEC V RAZREDU
-

smo prijazni do sošolcev
poslušamo učiteljico
s sošolci držimo skupaj
se držimo dogovorov (pravil)

2. UČENEC V ODNOSU DO UČITELJEV IN OSTALIH DELAVCEV ŠOLE
-

pozdravljamo
prosimo za stvari, se zahvalimo
se kulturno vedemo, uporabljamo lepe besede
se opravičimo
potrkamo, preden vstopimo

3. UČENEC V ŠOLI IZVEN REDNEGA POUKA (tekmovanja, prireditve, dnevi dejavnosti, ekskurzije,
šola v naravi …)
-

se kulturno vedemo
poslušamo navodila učiteljice
hodimo v koloni
odstopimo prostor starejšim

4. UČENEC IN STARŠI DOMA
-

starše poslušamo in ubogamo
pomagamo pri raznih hišnih opravilih (npr. pospravimo sobo …)
vedno govorimo resnico
če je kaj narobe, to povemo staršem

5. UČENCI MED SEBOJ
-

kadar kaj rabimo, prosimo
se znamo opravičiti
sošolcu posodimo stvar, ki jo potrebuje
sošolcu pomagamo, kadar česa ne zna
smo prijatelji z vsemi
obiščemo bolnega sošolca

6.

UČENCI V JEDILNICI

-

vsako hrano vsaj poskusimo
zaželimo si dober tek
jemo z zaprtimi usti
po jedi pospravimo za sabo
med zajtrkom, malico, kosilom smo tiho

KODEKS VEDENJA UČENCEV ZA II. VIO
1. UČENEC V RAZREDU
-

pri pouku sodelujemo (rešujemo naloge, poročamo, delamo zapiske)
poslušamo
pozdravimo, se zahvalimo, prosimo
skrbimo za red in čistočo v razredu
če želimo govoriti, dvignemo roko

2. UČENEC V ODNOSU DO UČITELJEV TER OSTALIH DELAVCEV ŠOLE
-

osebje vikamo; rečemo gospod, gospa
vedno pozdravimo (glasno)
vljudno prosimo, se zahvalimo, opravičimo, če naredimo kaj narobe
počakamo, da sogovornik pove do konca

3. UČENEC V ŠOLI IZVEN REDNEGA POUKA
-

se kulturno obnašamo kjerkoli: vljudno pozdravimo, se zahvalimo, prosimo
poslušamo razlago navodil, se ravnamo po njih
delamo v skladu s pravili
na prireditvah poslušamo

4. UČENEC IN STARŠI DOMA
-

se znamo zahvaliti, prositi, pozdraviti
ubogamo starše – spoštujemo njihovo odločitev
starši spoštujejo mnenje otrok
spoštujemo dogovore
pomagamo pri delu (hišna opravila)

5. UČENCI MED SEBOJ
-

se pozdravimo
znamo poslušati drug drugega
sodelujemo
pomagamo sošolcu
upoštevamo pravila skupinskega dela

6. UČENCI V JEDILNICI
-

se kulturno vedemo; rečemo dober tek, hvala, prosim
imamo spoštljiv odnos do hrane: pojemo, če ne moremo, damo hrano na pladenj za ostanke
za sabo pospravimo mesto, kjer smo jedli (če kaj polijemo, pobrišemo)
jemo

KODEKS VEDENJA UČENCEV ZA III. VIO
1. UČENEC V RAZREDU
-

sodelujemo pri pouku
poslušamo učitelja
pomagamo sošolcem
pospravimo za seboj, reditelj pobriše tablo

2. UČENEC V ODNOSU DO UČITELJEV TER OSTALIH DELAVCEV ŠOLE
-

spoštujemo učitelje in delavce šole
pozdravljamo
sodelujemo z njimi

3. UČENEC V ŠOLI IZVEN REDNEGA POUKA
-

se kulturno obnašamo
poslušamo navodila
se spoštljivo obnašamo do zunanjih sodelavcev
skrbimo za varnost

4. UČENEC IN STARŠI DOMA
-

se pogovarjamo
pomagamo staršem
se spoštljivo obnašamo
jih prosimo za pomoč
spoštujemo dogovore
ubogamo

5. UČENCI MED SEBOJ
-

si pomagamo
nesporazume rešujemo s pogovorom
se spoštujemo
upoštevamo drugačna mnenja in razlike

6. UČENCI V JEDILNICI
-

pospravimo za seboj
jemo kulturno; do hrane imamo primeren odnos
ostanke hrane ločimo od ostale hrane

Sprejeto na sestanku šolske skupnosti učencev 13. 05. in 15. 05. 2008. Pripravili so ga učenci skupaj z
razredniki.

