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PRAVILA ŠOLSKEGA REDA
SPLOŠNA PRAVILA
V šolo prihajamo 10 minut pred začetkom pouka.
Skrbimo za red in čistočo.
Obuti smo v copate in dostojno oblečeni (brez pokrival...).
Pospravljamo za sabo.
Gibljemo se umirjeno.
Ne uničujemo stvari.
Ne »stikamo« po tujih stvareh.
Ne žvečimo.
V času vzgojno izobraževalnega procesa je prepovedana uporaba mobilnih telefonov ter
drugih AV in tehničnih pripomočkov. Uporaba mobilnih telefonov je dovoljena PO
predhodnem dogovoru z učiteljem.
Zadrževanje v prostorih, ki niso namenjeni druženju učencev ni dovoljeno ( WC, kletni
prostori...).
Vsak učenec je sam odgovoren za svojo lastnino.
Prinašanje hrane in pijače, ki ni vnaprej dogovorjeno z učiteljem, ni dovoljeno.
PRAVILA V UČILNICI
Pripravimo stvari za pouk oz. predmet, ki sledi.
Se spoštljivo in kulturno vedemo:
poslušamo drug drugega,
sodelujemo in smo drug do drugega strpni,
se ne pretepamo,
ne kričimo,
z dvigom roke prosimo za besedo,
učilnice ne zapuščamo brez dovoljenja učitelja,
ob zvonjenju smo na svojem mestu v razredu.
Upoštevamo pravila hišnega reda oz. razredna pravila (skrbimo za red in čistočo, nosimo
copate, pospravljamo za sabo, ne tekamo po razredu, ne uničujemo stvari, ne »stikamo« po
tujih stvareh, ne žvečimo). Zaradi varnosti učenci odpirajo okna le v prisotnosti odrasle sebe.

PRAVILA NA HODNIKIH
ne tekamo in ne divjamo,
ne kričimo,
se ne prerivamo - smo strpni,
upoštevamo druga pravila lepega vedenja - uporabljamo prijazne besede, ne
jemo ali pijemo po hodnikih,
upoštevamo učiteljeva opozorila.

PRAVILA V JEDILNICI
Se kulturno hranimo,
čakamo v vrsti, se ne prerivamo,
ne mečemo hrane,
ne kričimo,
pospravljamo za sabo,
torbe pred odhodom na malico pustimo v učilnici, kjer smo imeli pouk,
upoštevamo druga pravila lepega vedenja (ne divjamo, nismo v jaknah, čevljih,
pokriti s kapuco ali kapico, uporabljamo vljudnostne besede, se spoštljivo vedemo do
kuharic in ostalih).
PRAVILA V KNJIŽNJICI
Molčimo ali govorimo tiho, če je to potrebno,
pri izposoji strpno upoštevamo vrstni red,
imamo spoštljiv odnos do knjig (ne mečemo knjig, jih ne trgamo, ne pišemo po
knjigah, knjige vrnemo pravočasno, knjige ki si jih ne bomo izposodili, vrnemo na
ustrezno mesto),
upoštevamo druga pravila lepega vedenja (imamo spoštljiv odnos do knjižničarja
in obiskovalcev knjižnice, uporabljamo vljudnostne besede, pozdravljamo).

PRAVILA NA PRIREDITVAH
Se kulturno obnašamo:
ne vstajamo,
kulturno sedimo,
ne zamujamo,
nimamo žvečilnih,
imamo izklopljene telefone,
ne klepetamo.
PRAVILA V ŠOLI V NARAVI
Upoštevamo navodila učiteljev in spremljevalcev.
Upoštevamo hišni red, ki tam velja.

NA EKSKURZIJAH IN DRUGIH DNEVIH DEJAVNOSTI
Se kulturno vedemo:
ne kričimo in ne preklinjamo,
sami poskrbimo za svoje osebne predmete,
nahrbtnike puščamo v prtljažniku avtobusa (prva triada po dogovoru z učiteljem),
na avtobusu ne vstajamo, se ne presedamo in smo pripeti z varnostnim pasom,
odpadke pospravimo za sabo,
s svojim vedenjem ne ogrožaš sebe in drugih udeležencev dejavnosti.
Upoštevamo navodila voznika, učitelja in poslušamo razlago vodiča.
Pri sebi imamo dogovorjeni material (npr. delovne liste, pisala...).
Učenci začenjajo in zaključujejo ekskurzijo pred šolo, kar pomeni, da ob koncu izstopijo na
predhodnih postajah le s pisnim dovoljenjem staršev.

ŠOLSKI PREVOZ
Na avtobusnem postajališču in na šolskem avtobusu se morajo učenci vesti kulturno, v avtobus
ali kombi učenci vstopajo mirno in brez prerivanja. Med vožnjo ne motijo voznika, ne
povzročajo škode in ne ogrožajo sebe in drugih.

KRŠITVE PRAVIL ŠOLSKEGA REDA
Vzgojni ukrepi za lažje kršitve:
učitelj opozori in uči ustreznega ravnanja in odzivanja,
razgovor s soočenjem vpletenih oseb,
neopravičena ura, 5 neopravičenih ur - vzgojni ukrep
organizacija delavnic,
dodatno delo po pouku s predhodnim obvestilom staršem (učenec opravi delo, ki je
smiselno povezano s kršitvijo),
učenec pripravi govorni nastop na temo pereče problematike in ga predstavi pri
oddelčni uri (teme: spoštovanje, odgovornost itd. ali obnova prebrane knjige z
omenjeno problematiko),
restitucija,
mediacija,
redni, vnaprej določeni stiki s strokovnim delavcem, za razgovor o dogajanju in
doživljanju v šoli,
začasen odvzem mobitela in drugih AV sredstev,
dodatno dežurstvo.

Vzgojni ukrepi za težje kršitve:
ukinitev dejavnosti, ki po LDN niso obvezne,
napotitev učenca iz razreda ali od dejavnosti (kadar gre za ogrožanje zdravja in
varnosti drugih, onemogočanje učnega procesa in druge oblike nesprejemljivega
vedenja) k drugemu strokovnemu delavcu,
povračilo materialne škode,
vključitev ali napotitev v obravnavo pri šolski svetovalni delavki ali pri zunanjih
strokovnih institucijah (CSD..),
takojšen odvzem nevarnih predmetov ali snovi in obvestilo staršem,
obvestiti Policijo (v primeru kraje, poneverbe, povzročitve hujših poškodb ali
nevarnosti ali posedovanja pirotehničnih sredstev ter ob drugih kršitvah, ki to
zahtevajo),
mediacija,
restitucija,
ob ponavljajočih se kršitvah je možen začasen izpis iz PB,
delavnice prosocialnega učenja v vseh relacijah,
ob kršitvah na Dnevu dejavnosti izven šole se učencu naslednja dejavnost organizira v
šoli,
dežurni učitelj v jedilnici pospremi učenca, ki krši pravila šolskega reda v jedilnici in
ima pravico do kosila, v drug, za to določen prostor v šoli. Učenec nima pravice do
dodatne porcije kosila. Razrednik, preden odloči o ukrepu, seznani učenca in njegove
starše/skrbnike s posledicami kršitve pravil ter določi časovno obdobje ukrepa. S tem
seznani dežurne strokovne delavce v jedilnici.

učenec je v času daljših odmorov pod nadzorom dežurnega učitelja,
v izjemnih primerih, po presoji učiteljskega zbora, je možna premestitev učenca v drug
oddelek.

POSLEDICE KRŠITEV PRAVIL
RAZGOVOR
V skladu z vrednotami, izpostavljenimi v VN bo razgovor osnovna metoda reševanja
kakršnihkoli konfliktov. Na šoli se bomo še naprej trudili, da bomo reševali konflikte in
spore takoj, ko nastopijo, Osnovo dobrega medsebojnega sodelovanja na relaciji šola učenec – starš vidimo v konstruktivni komunikaciji (komunikaciji brez poraženca in
zmagovalca).
Predlagamo naslednje vzgojno postopanje v primeru lažjih kršitev Pravil šolskega reda:
razgovor učitelj – učenec,
razgovor učitelj - učenec – razrednik,
razgovor učitelj - učenec - razrednik – starši,
razgovor učitelj - učenec - razrednik - starši - svetovalna služba,
razgovor učitelj - učenec - razrednik - starši - svetovalna služba – ravnatelj.
PORAVNAVA POVZROČENE ŠKODE
Ob namerni povzročitvi škode, je potrebno škodo poravnati.
ODSTRANITEV UČENCA IZ RAZREDA
Ge učenec kljub predhodnim pogovorom, dogovorom in opozorilom učitelja nadaljuje s
kršitvami in onemogoča izvajanje pouka oz. drugih vzgojno izobraževalnih dejavnosti, ga
lahko učitelj odpelje iz razreda k svetovalni delavki.
IZKJUČITEV UČENCA IZ DNEVA DEJAVNOSTI /PREPOVED UČENCU, DA SE
UDELEŽI DNEVA DEJAVNOSTI
V primeru, da učenec na dnevu dejavnosti huje krši šolska pravila in s tem ogroža sebe in druge
ter ne upošteva opozorila učiteljev, se učencu lahko prepove, da se ne udeleži naslednjega
dneva dejavnosti. Odločitev o tem sprejme tim učiteljev, ki pripravljajo dan dejavnosti,
razrednik, šolska svetovalna služba in vodstvo šole. Za učenca je potrebno pouk organizirati
na drugačen način. O tem šola obvesti starše.

MEDIACIJA
Nadaljevali bomo z metodo mediacije.

VZGOJNI OPOMIN
Učiteljski zbor izreče vzgojni opomin učencu, ki je s svojim vedenjem ali dejanjem huje
kršil Pravila šolskega reda, pred tem pa so bili uporabljeni vsi zgoraj navedeni postopki
vzgojnega ukrepanja.
Vzgojni opomin se v nekaterih primerih lahko izreče tudi takoj, kadar razrednik v
sodelovanju s svetovano službo in ravnateljem presodi, da posledice kršitve tako grobo
posegajo v integriteto posameznika, skupine ali šole kot celote, da ne bo imelo smisla

uporabiti vseh prej naštetih oblik vzgojnega delovanja, Dokončno o tem odloči učiteljski
zbor.

POHVALE, PRIZNANJA, NAGRADE
Učenci ali skupine učencev lahko za uspešno in prizadevno delo ter vedenje, ki izstopa v
pozitivni smeri prejmejo pohvale, priznanja in nagrade.
Učiteljski zbor oddelek, ki je s svojim vsestranskim pozitivnim delovanjem izstopal, nagradi.
Posamezni učenci in posamezni oddelki, se za največ zbranega papirja, baterij, zamaškov,…
nagradi ob koncu šolskega leta.

Učenci in učitelji bomo dogovorjena pravila spoštovali.
Dogovorjena pravila so nujna, ker smo dolžni zaščititi varnost
naših učencev, delavcev šole in šolskega inventarja.
Pravila veljajo od 1. 9. 2014 dalje.

Ravnateljica:
Branka Ščap, prof. RP

