
PRAVILA ŠOLSKEGA 
REDA



TELEFON JE
V ŠOLSKI TORBI IN 

VES ČAS POUKA IZKLOPLJEN

V nujnih primerih lahko učenec opravi klic
iz pisarne svetovalne službe ali tajništva.



KRŠITVE ŠOLSKIH PRAVIL
Lažje kršitve šolskih pravil:
• nestrpnost ali nespoštljivo vedenje do učencev ali zaposlenih,
• nespoštovanje Hišnega reda,
• neizpolnjevanje učnih ali drugih šolskih obveznosti,
• zamujanje k pouku ali drugim vzgojno‐izobraževalnim dejavnostim,
• neupravičena odsotnost v varstvu vozačev,
• motenje učencev ali zaposlenih pri delu,
• uporaba mobitela ali drugih elektronskih naprav v šoli ali na dnevih

dejavnosti,
• ogrožanje varnosti drugih učencev ali zaposlenih,
• neodgovorno ravnanje s premoženjem šole ali lastnino učencev ali

zaposlenih, 
• nesodelovanje pri organiziranih akcijah urejanja šole ali

šolske okolice, dogovorjenih v oddelčni skupnosti, Skupnosti
učencev ali letnem delovnem načrtu šole (npr. čistilne akcije),

• kršitve pravil dežurstva učencev,
• neupoštevanje navodil zaposlenih na šoli.



Hujše kršitve šolskih pravil:
• ponavljajoče istovrstne kršitve iz prvega odstavka tega člena, za

katere so že bili izrečeni vzgojni ukrepi,
• neopravičeni izostanki nad 12 ur,
• uničevanje pisnih obvestil za starše,
• uporaba mobitelov ali drugih elektronskih naprav z namenom

fotografiranja ali snemanja v šoli ali pri šolskih dejavnostih (razen ob
dovoljenju učitelja za šolske namene),

• uporaba pirotehničnih sredstev v  šoli,  na zunanjih površinah
šole ali na šolskih ekskurzijah,

• izsiljevanje drugih učencev ali delavcev šole,
• namerno poškodovanje ali uničevanje šolske opreme, zgradbe ter

stvari ali opreme drugih učencev, delavcev ali obiskovalcev šole,
• kraja lastnine šole, lastnine drugih učencev, delavcev ali

obiskovalcev šole,
• uničevanje uradnih dokumentov ali ponarejanje podatkov ali

podpisov v  uradnih dokumentih ali listinah, ki jih izdaja šola.



• goljufanje pri testih (prepisovanje ali uporaba nedovoljenih
pripomočkov),

• grob verbalni napad na učenca, učitelja, delavca šole ali drugo
osebo,

• fizični napad na učenca, učitelja, delavca šole ali drugo osebo,
• ogrožanje življenja ali zdravja učencev ali delavcev šole,
• kajenje ali prinašanje, posedovanje, ponujanje, prodajanje ali

uživanje alkohola, drog ali drugih psihoaktivnih sredstev ali
napeljevanje sošolcev k takemu dejanju v času pouka, dnevih
dejavnosti ali drugih organiziranih oblikah vzgojno‐izobraževalne
dejavnosti, ki so opredeljene v letnem delovnem načrtu šole,

• prihod oziroma prisotnost pod  vplivom alkohola,  drog ali drugih
psihoaktivnih sredstev v času pouka, dnevih dejavnosti ali drugih
organiziranih oblikah vzgojno‐izobraževalne dejavnosti, ki so 
opredeljene v letnem delovnem načrtu šole,

• spolno nadlegovanje učencev ali delavcev šole.



UKREPANJE OB KRŠITVAH

• VZGOJNI UKREP – ob lažji kršitvi šolskih pravil
3 vzgojni ukrepi = predlog učiteljskemu zboru za 

izrek opomina

• VZGOJNI OPOMIN – ob 3 lažjih kršitvah ali 1 hujši
(predlog učiteljskemu zboru za izrek opomina)

• 2. OPOMIN – prestavitev, šola lahko obvesti CSD

• 3. OPOMIN – prešolanje na drugo šolo 



VARSTVO UČENCEV

• JUTRANJE VARSTVO
Od 5. do 9. razreda v LIKOVNI učilnici 
(samo v dogovoru staršev z razrednikom).

• VARSTVO VOZAČEV
Po končanem pouku v učilnicah po razporedu.
Učenci, ki imajo kosilo, ostanejo v jedilnici do
13.45. Prijava v varstvo – če ne obiskujejo nujno
obveščati starše!


