PRILOGA A: Seznam kršitev, postopkov in ukrepov

1. LAŽJE KRŠITVE
Kršitev

Postopek

Ukrep

Neprimerno ravnanje s hrano.

Pogovor učitelja z učencem.

Ustno opozorilo učitelja.

Prinašanje in/ali uživanje energijskih pijač.

Pogovor razrednika z učencem.

Osebno opravičilo učenca.

Neupoštevanje pravil pospravljanja.

Pogovor razrednika s starši učenca.

Pisno obvestilo staršem (v beležko ali po e-pošti).

Neupoštevanje
izražanje ipd.).

bontona (kletvice,

neprimerno

Neadministrativni ukrep (13. člen).
Pisno opozorilo učitelja.

Neupoštevanje navodil učitelja in ostalih zaposlenih
v šoli.
Motenje pouka (v svojem oddelku ali v drugih
oddelkih).
Neupoštevanje pravil vedenja med odmori.
Neprimeren prihod na kosilo/vrivanje/spuščanje.
Smetenje šolskih prostorov.
Skrivanje ter neprimerno ravnanje z lastnino drugih
učencev ali šolsko lastnino.
Laganje oziroma namerno prikrivanje resnice.
Poškodovanje šolske opreme, šolske zgradbe ali
stvari oziroma opreme drugih učencev, zaposlenih v

Pisno opozorilo razrednika.

šoli ali obiskovalcev šole ter uničevanje javnih
prevoznih sredstev.
Zamujanje k pouku trikrat do 15 minut.
Pogovor razrednika z učencem.

1 neopravičena ura

Zamujanje k pouku v skupnem seštevku 15 minut.

Pogovor razrednika z učencem.

1 neopravičena ura

Zamujanje k pouku 15 minut ali več.

Pogovor razrednika z učencem.

1 neopravičena ura

Zapuščanje učilnice brez dovoljenja učitelja.

Pogovor učitelja z učencem in seznanitev razrednika. 1 neopravičena ura

Neopravičeni nestrnjeni izostanki v obsegu 3 ur.

Pogovor razrednika z učencem.

Ustno opozorilo učitelja in obvestilo staršem.

Neopravičeni nestrnjeni izostanki v obsegu 6 ur.

Pogovor razrednika z učencem.

Pisno opozorilo razrednika.

Prihod k uri brez ustreznih pripomočkov.

Pogovor učitelja z učencem.

Ustno opozorilo učitelja.

Pogovor razrednika z učencem.

Ustno opozorilo razrednika.

Pogovor razrednika s starši učenca.

Pisno obvestilo staršem (v beležko ali po e-pošti).
Neadministrativni ukrep (13. člen).
Pisno opozorilo učitelja.
Pisno opozorilo razrednika.

Prihod k uri športa brez športne opreme.
Ure športa: ob zgoraj naštetih ukrepih še prepoved
opravljanja tistih športnih vsebin, pri katerih bi se
lahko zaradi neustrezne opreme poškodoval.
Namesto tega lahko opravlja druge aktivnosti ali se
izobražuje o teoriji športa.
Ustno opozorilo učitelja.

Odklanjanje dela, vendar pri tem ne moti ostalih.

Pogovor učitelja z učencem.

Prepisovanje med ocenjevanjem znanja
oddajanje tujih izdelkov v ocenjevanje.

Pogovor razrednika z učencem.
Pisno obvestilo staršem.
Pogovor učitelja z učencem ter seznanitev staršev s Prekinitev opravljanja ocenjevanja znanja, odvzem
prekrškom.
pisnega izdelka in negativna ocena tega pisnega
izdelka.

ali

Uporaba mobilnega telefona, multimedijskega
predvajalnika, zabavne elektronike in drugih
elektronskih naprav v šoli in izven šole v času
organizirane vzgojno-izobraževalne dejavnosti
(pouk, dnevi dejavnosti in šola v naravi), razen za
namen učnega procesa v skladu z navodili učitelja.

Pogovor učitelja z učencem.

Ustno opozorilo učitelja.

Pogovor učitelja z učencem.

Neupoštevanje pravil knjižničnega reda.

Pogovor knjižničarja z razrednikom.

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

Poškodovanje ali izguba knjige.
Nedovoljeno zapuščanje šolske stavbe in
zadrževanje izven šolskega prostora.

Pogovor (dežurnega) učitelja z učencem.

Ustno opozorilo dežurnega učitelja, obvestilo
staršem in razredniku.

Pogovor razrednika z učencem.
Postopek pred posvetovalnim timom.

Pisno opozorilo razrednika.
Posvetovalni tim ugotovi težo kršitve in se opredeli
za enega izmed ustreznih ukrepov v skladu s temi
pravili.

Kršitev, ki s temi pravili ni opredeljena.

2. TEŽJE KRŠITVE
Kršitev

Postopek

Ukrep

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

Postopek pred posvetovalnim timom.

Posvetovalni tim ugotovi težo kršitve in se opredeli
za enega izmed ustreznih ukrepov v skladu s temi
pravili.

Pogovor ravnateljice z učencem.

Pisno opozorilo ravnateljice.

Postopek izrekanja vzgojnega opomina.

Učencu se izreče vzgojni opomin v skladu z Zakonom
o osnovni šoli (v nadaljevanju ZOŠ).

Pogovor vodstva z učencem.

Odvzem predmeta in pisno opozorilo ravnateljice
(v primeru snemanja ali fotografiranja zahteva po
izbrisu posnetega).

Neizročitev predmeta v primeru nedovoljene rabe,
in sicer mobilnega telefona, multimedijskega
predvajalnika, zabavne elektronike in drugih
elektronskih naprav v šoli in izven šole v času
organizirane vzgojno-izobraževalne dejavnosti
(pouk, dnevi dejavnosti in šola v naravi), razen za
namen učnega procesa v skladu z navodili učitelja.
Fotografiranje ali snemanje z elektronsko napravo.
Neopravičeni nestrnjeni izostanki v obsegu 9 ur.
Neopravičeni nestrnjeni izostanki v obsegu 12 ur.
Strnjeni neopravičeni izostanki v obsegu nad 18
ur.
(Ne)verbalni napad na učenca, učitelja, delavca
šole ali drugo osebo (žalitve, zmerjanje,
zasmehovanje, opolzko govorjenje, širjenje lažnih
govoric ipd.).
Žaljivo
govorjenje
(žaljenje,
preklinjanje,
poniževanje, nestrpne opazke do drugačnih,
opazke zaradi različne narodnosti, vere itd.), javno
spodbujanje ali širjenje narodnostnega, rasnega,

Pogovor vodstva s starši učenca in postopek Izrek 1. vzgojnega opomina v skladu z ZOŠ.
izrekanja vzgojnega opomina.

Pogovor ravnateljice z učencem.

Pisno opozorilo ravnateljice.

Postopek izrekanja vzgojnega opomina.

Izrek 1. vzgojnega opomina v skladu z ZOŠ.

Učitelj, ki je kršitev zaznal postopa na sledeč način: Refleksija lastnega vedenja (v vednost in podpis
umik
učenca
povzročitelja
napada
(po staršem), dogovor glede nadaljnjega vedenja in
potrebi),pogovor z učencem/učenci, obveščanje oblik pomoči učencu/učencem.
staršev,
priprava
pisnega
zaznamka
o
kršitvi/dogodku, ki ga vpiše v mapo oddelka in po epošti posreduje razredniku, šolski svetovalni službi in
vodstvu.
Sledi pogovor razrednika in/ali šolske svetovalne
službe z učencem/učenci in po strokovni presoji tudi

verskega ali drugega sovraštva oziroma
nestrpnosti ter spodbujanje k neenakopravnosti
zaradi telesnih ali duševnih pomanjkljivosti
oziroma drugačnosti.

s starši.
Pogovor ravnateljice z učencem.

Pisno opozorilo ravnateljice.

Fizični napad na učenca, učitelja, delavca šole ali
drugo osebo, pri čemer nista ogrožena zdravje ali
življenje.
Poseganje učenca v osebni in zasebni prostor
zaposlenih (npr. zadrževanje v učiteljevem
kabinetu brez njegove vednosti, brskanje po
učiteljevi mizi, predalih, računalniku, osebnih
predmetih ipd.).

Postopek izrekanja vzgojnega opomina.

Učencu se izreče vzgojni opomin v skladu z ZOŠ.

Prihod oziroma prisotnost v šoli pod vplivom
alkohola, drog in drugih psihoaktivnih sredstev v
času pouka, dnevih dejavnosti in drugih
organiziranih
oblikah
vzgojno‐izobraževalne
dejavnosti, ki so opredeljene v letnem delovnem
načrtu šole.
Kajenje v šoli ali v okolici šolskega prostora.
Spolno nadlegovanje učencev in delavcev šole,
predvajanje erotičnih ali pornografskih vsebin.
Napeljevanje h kršitvam ali nagovarjanje drugih h
kršenju pravil, kar bi imelo za posledico lažjo ali
težjo kršitev.

Pogovor učitelja z učencem.

Refleksija lastnega vedenja (v vednost in podpis
staršem), dogovor glede nadaljnjega vedenja in
Sledi pogovor razrednika in/ali šolske svetovalne oblik pomoči učencu/učencem.
službe z učencem/učenci in po strokovni presoji tudi
s starši.
Pogovor ravnateljice z učencem.

Pisno opozorilo ravnateljice.

Postopek izrekanja vzgojnega opomina.

Učencu se izreče vzgojni opomin v skladu z ZOŠ.

Pogovor šolske svetovalne službe, razrednika,
vodstva šole in učenca s starši.

Odstranitev učenca od pouka in dejavnosti v šoli,
prevzamejo ga starši.

Pogovor učitelja, ki je kršitev zaznal, in razrednika z Ustno opozorilo razrednika.
učencem.
Pogovor razrednika z učencem in starši (po presoji Pisno opozorilo razrednika.
sodelovanje šolske svetovalne službe).
Pogovor ravnateljice z učencem.

Pisno opozorilo ravnateljice.

Prinašanje nevarnih predmetov.
Postopek izrekanja vzgojnega opomina.
Namerno poškodovanje in uničevanje opreme in
drugega inventarja šole z manjšo premoženjsko
škodo (tj. šolske opreme, zgradbe in stvari
učencev, učiteljev in drugih zaposlenih v šoli ter
uničevanje javnih prevoznih sredstev).
Ponarejanje ali popravljanje pisnih ocenjevanj,
preverjanj, opravičil, obvestil.
Ponarejanje podpisov in obvestil staršev.

Kršitev, ki s temi pravili ni opredeljena

Učencu se izreče vzgojni opomin v skladu z Zakonom
o osnovni šoli.
Pogovor razrednika, po potrebi tudi vodstva z Povrnitev materialne škode in pisno opozorilo
učencem in starši.
ravnateljice.
Postopek izrekanja vzgojnega opomina.

Učencu se izreče vzgojni opomin v skladu z ZOŠ.

Pogovor učitelja, ki je kršitev zaznal, in razrednika z Pisno opozorilo učitelja in morebitni drugi s
učencem in starši.
pogovorom določeni ukrepi.
Pogovor ravnateljice z učencem.

Pisno opozorilo ravnateljice.

Postopek izrekanja vzgojnega opomina.

Učencu se izreče vzgojni opomin v skladu z
ZOŠ.
Posvetovalni tim ugotovi težo kršitve in se opredeli
za enega izmed ustreznih ukrepov v skladu s temi
pravili.

Postopek pred posvetovalnim timom.

3. NAJTEŽJE KRŠITVE
Kršitev

Postopek

Ukrep

Uporaba pirotehničnih sredstev v šoli, na zunanjih
površinah šole ali na šolskih ekskurzijah.
Psihično nasilje z elementi kaznivega dejanja,
socialno izključevanje, osamitev, stigmatizacija,
izsiljevanje ali ekonomsko nasilje, zahteve po
denarju, grožnje, virtualno nasilje, izvajanje
neposrednih ali prikritih oblik agresivnega
vedenja do drugih učencev ali delavcev šole ali
vrstniško nasilje.
Kraja lastnine šole, drugih učencev, delavcev šole
ali obiskovalcev šole.
Popravljanje in vpisovanje ocen v šolsko
dokumentacijo (dnevnike, redovalnice, spričevala
ipd.).
Uničevanje
uradnih dokumentov
oziroma
ponarejanje podatkov in podpisov v uradnih
dokumentih in listinah, ki jih izdaja šola.
Fizični napad na učenca, učitelja, delavca šole ali
drugo osebo, pri čemer sta ogrožena zdravje ali
življenje.
Prinašanje, posedovanje, ponujanje, prodajanje ali
uživanje alkohola, drog ter drugih psihoaktivnih
sredstev in napeljevanje sošolcev k takemu dejanju
v času pouka, dni dejavnosti in drugih organiziranih
oblikah vzgojno‐izobraževalne dejavnosti.
Napeljevanje h kršitvam oziroma nagovarjanje
drugih h kršenju pravil, kar bi imelo za posledico
najtežjo kršitev.
Namerno uničevanje opreme in drugega
inventarja šole ali drugih prostorov, kjer poteka
vzgojno-izobraževalni proces, stvari in opreme

Pogovor ravnatelja z učencem, po potrebi tudi s Pisno opozorilo ravnatelja ali postopek izreka
starši in/ali seznanitev pristojne institucije.
vzgojnega opomina.
Ukrepanje pristojne institucije.

drugih učencev delavcev ali obiskovalcev šole ter
Pogovor ravnatelja z učencem, po potrebi tudi s Pisno opozorilo ravnatelja ali postopek izreka
uničevanje javnih prevoznih sredstev z večjo
starši in/ali seznanitev pristojne institucije.
vzgojnega opomina.
premoženjsko škodo.
Objava slikovnih ali zvočnih posnetkov in fotografij
Ukrepanje pristojne institucije.
v medijih ali uporaba le-teh z namenom ali učinkom
prizadeti dostojanstvo osebe.
Uporaba predmetov in naprav, ki ogrožajo
zdravje, varnost ali življenje drugih oseb.
Okrnitev ugleda zaposlenih ali šole s škodljivimi
posledicami.
Laganje z namenom prikrivanja kaznivega dejanja.
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.

