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PRAVILA ŠOLSKEGA REDA 

 
1. DOLŽNOSTI, ODGOVORNOSTI IN PRAVILA OBNAŠANJA UČENCEV: 

- V šolo prihajaj točno 
- Zavedaj se, da je namen šole učenje 
- Preobuj se v copate 
- V razredu mirno počakaj na začetek pouka 
- Med odmori se pripravljaj na naslednjo uro 
- Sodeluj pri pouku 
- Do učiteljev, delavcev šole in sošolcev bodi vljuden in spoštljiv 
- Pazi na svojo lastnino, tuje lastnine si ne prisvajaj 
- Prepovedano je pisati po mizah, pohištvu in zgradbi ali kako drugače poškodovati šolsko 

lastnino 
- Smeti meči v koše za smeti oziroma v smetnjake 
- Po pouku odidi takoj domov 
- Doma naredi domačo nalogo in se pripravi za naslednji dan 

 
2. NAČINI ZAGOTAVLJANJA VARNOSTI IN ZDRAVSTVENEGA VARSTVA 

- Učenci morajo v šolo prihajati točno (15 minut pred začetkom pouka). 
- V času pouka (od 8.00 do 13.00) so na šoli zaklenjena notranja vežna vrata. Vsi delavci šole 

morajo ves čas pouka nositi s sabo ključ, ki odklepa vrata zbornice in notranja vežna vrata. Ta 
ključ mora biti označen z rdečo barvo. 

- V primeru, da učitelja 5 minut po napovedanem urniku ni k pouku, je reditelj oddelka dolžan o 
tem obvestiti ravnatelja oziroma tajništvo. 

- Starši so dolžni še isti dan sporočiti razlog in čas trajanja odsotnosti svojega otroka.  
- Učitelji in učenci opravljajo dežurstvo v šolskih prostorih. Delavci šole opravljajo dežurstva v 

času glavnega odmora po razporedu, ki je določen v Letnem delovnem načrtu. Razpored 
dežurstev za posamezni oddelek pripravi razrednik v sodelovanju z učenci posameznega 
oddelka. 

- V času kosila in med krajšimi odmori so učitelji prisotni pri učencih. 
- Razredniki spremljajo učence svojega razreda na sistematske preglede in cepljenja. 

 
3. ORGANIZIRANOST UČENCEV 
Učenci v posameznem razredu ali v oddelku posebnega programa vzgoje in izobraževanja izvolijo 
svojega predsednika na začetku vsakega šolskega leta. Predstavniki posameznega razreda delujejo v 
šolski skupnosti. Učenci se na srečanjih pogovarjajo o vnaprej določenih temah, ki so aktualne tudi na 
občinskem in državnem otroškem parlamentu. Poleg tega učenci v okviru šolske skupnosti 
razpravljajo tudi o trenutni situaciji na šoli. Srečanja so prilagojena zmožnostim učencev. 
 
4. VZGOJNI UKREPI ZA POSAMEZNE KRŠITVE PRAVIL 
 

POVZROČITEV MATERIALNE ŠKODE 
- ob povzročitvi škode je treba škodo povrniti oziroma vzpostaviti prvotno stanje; kako se bo to 

zgodilo, se z učencem dogovori učitelj, pri katerem je bila škoda povzročena, ali razrednik (npr. 
čečkanje po stenah, mizah – počistiti, pobeliti itd.); 

- če učenec škode ne želi popraviti, se o tem obvestijo starši (isti dan, ko je bila škoda 
povzročena); starši naj se odločijo, ali bo njihov otrok škodo popravil ali jo bo plačal; v primeru 
plačila šola izstavi račun najkasneje v 7 dneh; 

- če učenec poškoduje ali uniči izdelke drugih otrok, mora narediti nov izdelek; 
- če se povzroči škoda na lastnini součenca ali učitelja, je treba uničeno nadomestiti (npr. z 

nakupom nove torbe, popravilom čevljev ipd.); 
- vsak postopek mora biti končan čim prej, najkasneje pa v enem tednu;  
 



 

 

 
NEPRIMERNO VEDENJE DO UČENCEV 

– takojšnje posredovanje učitelja; 
– ločitev udeležencev (vsak na svojo stran razreda, po potrebi eden zapusti razred); 
– po pomiritvi konflikta sledi razgovor in reševanje konflikta (razrednik); 
– če učenec ni obvladljiv in ga ni mogoče umiriti, se pokličejo starši, da ga odpeljejo domov; 
– če se težave ponavljajo, sledijo vzgojni ali alternativni ukrepi. 

 
NEPRIMERNO VEDENJE DO UČITELJEV 

– javno opravičilo in zadeva se zaključi; 
– če je učenec preveč razburjen, pomiritev pri drugem učitelju ali v ustreznem prostoru (razred za 

sproščanje); 
– o vedenju se seznanijo starši; 
– po potrebi se pokličejo starši v šolo; 
– po potrebi vzgojni ukrep. 

 
VZGOJNI UKREPI SO LAHKO 

– povečan nadzor nad učencem v času, ko je v šoli, a ne pri pouku (dežurstva delavcev šole med 
odmori na hodnikih, pozornejši so na posameznega učenca); 

– zadrževanje na razgovoru po pouku v zvezi z reševanjem problema – šola o tem predhodno 
obvesti starše; 

– opravljanje neopravljenih obveznosti ali dodatnih del izven predvidenega časa; šola o tem 
predhodno obvesti starše, obveznost se opravlja v oddelku OPB pod nadzorstvom delavca šole;  

– dodatno spremstvo pri izven šolskih dejavnostih; 
– učenec se ne udeleži dejavnosti, ki se izvajajo izven prostorov šole (šola v naravi, izleti, športni 

dan – šola zagotovi nadomestni vzgojno-izobraževalni proces v šoli); 
– odstranitev učenca od pouka, kadar s svojim vedenjem onemogoča izvajanje pouka; delo 

opravlja pod nadzorom strokovnega delavca, ki ga določi ravnatelj – o odstranitvi od pouka šola 
obvesti starše; 

– če učenec odklanja vse oblike sodelovanja, je razburjen ali neobvladljiv, se pokličejo starši in 
po potrebi pristojne zunanje institucije; starši so dolžni priti po učenca v najkrajšem možnem 
času; učenec počaka na prihod staršev ali delavcev pristojne institucije izven razreda, pod 
nadzorom učitelja ali drugega delavca šole; 

– v primeru kršitev šolskih pravil, se ukinejo ugodnosti ali pravice učencev, ki so vezane na status 
ali ugodnosti, ki jih šola nudi učencem; 

– začasni odvzem nedovoljenih naprav ali predmetov; 
– zaradi neupravičene rabe mobilnega telefona, ga učitelj odvzame, starši pa ga prevzamejo pri 

ravnateljici. 
 
 

Pravila šolskega reda so bila obravnavana in sprejeta na   10. seji sveta šole dne 29.9.2015      .  
 
 
 
Predsednica sveta šole:      Ravnateljica:  
Barbara Lešnjek, prof.                                Vanja Manfredo, mag. logopedije 

 


