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UVOD
Vzgojni načrt je dokument šole, ki vsebuje vzgojne dejavnosti in oblike vzajemnega
sodelovanja šole s starši in njihovo vključevanje v uresničevanje vzgojnega načrta. Dokument
se bo dograjeval, saj je vsebina zastavljena procesno, dinamično, komplementarno s ključnimi
elementi šole in zakonodajo.
Pomen vzgojnega načrta
• spodbuja delovanje šole na ravni odnosov in vzpostavlja pozitivno klimo med vsemi
vključenimi,
• je dogovor o enotnem vzgojnem delovanju vseh udeležencev v procesu vzgoje,
• je dogovor za premišljeno, organizirano, ciljno naravnano delovanje šole in vsakega
zaposlenega v njej.
Vzgojni načrt je del Letnega delovnega načrta, temelji na ciljih osnovne šole. Oblikujejo ga
delavci šole v sodelovanju s starši in učenci.

ZAKONSKA PODLAGA
Vzgojni načrt je oblikovan na podlagi:
• Zakona o osnovni šoli,
• učnih načrtov za posamezne predmete,
• Priporočila MIZŠ o načinih oblikovanja in uresničevanja vzgojnega načrta osnovne šole,
• pravil šolskega reda.
Veljavnost vzgojnega načrta
Vzgojni načrt velja od 1. 9. 2014.
Vzgojni načrt vsebuje:
• vzgojna načela in vrednote,
• vzajemno sodelovalni odnos s starši,
• vzgojne dejavnosti (proaktivne dejavnosti in svetovanje ter usmerjanje učencev),
• hišni red,
• pravila šolskega reda,
• vzgojne postopke,
• vzgojne ukrepe.

1 VZGOJNA NAČELA, VREDNOTE IN PRAVICE UČENCEV
Cilj vzgojnega delovanja je vizija JZ Osnovne šole Marjana Nemca Radeče:
Vzgojiti in izobraziti mlade ljudi v samostojne, odgovorne in ustvarjalne osebnosti, ki bodo
znale sobivati v družbi in spoštovati njene vrednote.

1.1 VREDNOTE
IZ VIZIJE NAŠE ŠOLE IZHAJAJO NASLEDNJE VREDNOTE:
ODGOVORNOST: učenci jo izkazujejo z zavedanjem in izvajanjem svojih obveznosti, s
sodelovanjem z vrstniki, spoštljivim ravnanjem s svojo in tujo lastnino, s prevzemanjem
odgovornosti za svoja dejanja in sprejemanjem posledic svojih dejanj.
SPOŠTOVANJE: učenci pokažejo spoštljiv odnos do vseh delavcev šole, vrstnikov in drugih
obiskovalcev šole. Spoštujejo pravila hišnega reda in navodila učiteljev.
SAMOSTOJNOST: učenci sami opravljajo naloge, ki jih zmorejo, postavljajo vprašanja in iščejo
izvirne rešitve. Pri tem jih učitelji navajajo k samostojnemu učenju iz različnih virov in
spodbujajo kritičen odnos do obravnavanih vsebin.
ZNANJE: učenci aktivno sodelujejo v procesu učenja po lastnih zmožnostih, so usmerjeni v
iskanje informacij, sproti opravljajo učne obveznosti, sodelujejo pri pouku in načrtovanih
projektih, spoštujejo dogovore z učitelji in starši.

1.2 VZGOJNA NAČELA
Vzgojno delovanje naše šole temelji na zgornjih vrednotah in naslednjih načelih:
• načelo oblikovanja okolja za optimalno življenje in delo v šoli v fizičnem, psihološkem,
socialnem in duhovnem smislu,
• načelo poštenosti, zaupanja in zagotavljanja varnosti,
• načelo doslednosti,
• načelo strpnosti,
• načelo medsebojne pomoči,
• načelo pozitivne in ustvarjalne tekmovalnosti,
• vključevanje in sodelovanje v oddelčni skupnosti (skupno reševanja težav,
dogovarjanje),
• zavest o državni pripadnosti in narodni identiteti ter državljanska odgovornost (kratke
obeležitve pomembnejših praznikov).

1.3 DOLŽNOSTI IN ODGOVORNOSTI UČENCEV
DOLŽNOSTI IN ODGOVORNOSTI UČENCA SO:
• da spoštuje pravice drugih učencev in delavcev šole in ima spoštljiv in strpen odnos do
človeškega dostojanstva, etnične pripadnosti, veroizpovedi, rase in spola;
• da redno in točno obiskuje pouk in ostale vzgojno-izobraževalne dejavnosti, da
izpolnjuje svoje učne in druge šolske obveznosti;
• da vestno in dosledno opravlja domače naloge;
• da glede na svoje sposobnosti in zmožnosti sodeluje v projektih, na tekmovanjih in
srečanjih na šolskem, področnem in državnem nivoju;
• da učencev, delavcev šole in ostalih obiskovalcev šole ne ovira in ne moti pri delu;
• da v šoli in izven šole skrbi za lastno zdravje in varnost ter ne ogroža zdravja in varnosti
ter osebne integritete drugih učencev, delavcev šole in ostalih obiskovalcev šole;
• da upošteva pravila hišnega in šolskega reda;
• da varuje in odgovorno ravna s premoženjem šole ter lastnino učencev in delavcev šole
ter le-te ne poškoduje namerno;
• da sodeluje pri urejanju šole in šolske okolice, dogovorjenem v oddelčni skupnosti ali
šolskem parlamentu;
• da sodeluje pri dogovorjenih oblikah dežurstva učencev;
•

da skozi celo šolsko leto skrbi za urejenost garderobne omarice in ob koncu šolskega
leta vrne njen ključ.

1.4 PRAVICE UČENCEV
• da obiskujejo pouk in druge vzgojno izobraževalne dejavnosti,
• da jim je v šoli zagotovljeno varno in spodbudno okolje,
• da šola organizira življenje in delo s spoštovanjem univerzalnih civilizacijskih vrednot in
posebnosti različnih kultur,
• da jim šola zagotavlja enakopravno obravnavanje ne glede na spol, raso in etnično
pripadnost, veroizpoved, socialni status družine in druge okoliščine,
• da šola zagotovi varovanje njihovih osebnih podatkov v skladu z zakonom in splošnimi
predpisi,
• da učitelji in drugi delavci šole spoštujejo njihovo osebnost in individualnost ter njihovo
človeško dostojanstvo in pravico do zasebnosti,
• da jim je omogočeno tudi izven pouka pridobiti dodatno razlago in nasvet,

• da se pri pouku upošteva njihova radovednost ter razvojne značilnosti, predznanje in
individualne posebnosti,
• da pri pouku dobijo kvalitetne informacije, ki sledijo sodobnemu razvoju znanosti in strok,
• da dobijo o svojem delu sprotno, pravično in utemeljeno informacijo,
• da dobijo pri svojem delu pomoč in podporo, če jo potrebujejo,
• da svoji razvojni stopnji primerno sodelujejo pri oblikovanju dni dejavnosti, ekskurzij,
interesnih dejavnosti in prireditev šole,
• da se lahko svobodno in brez negativnih posledic izrečejo o vseh vprašanjih iz življenja in
dela šole, ki jih zadevajo,
• da se vključujejo v delo oddelčne skupnosti učencev, skupnosti učencev šole in šolskega
parlamenta učencev,
• da sodelujejo pri ocenjevanju (po vnaprej dogovorjenih kriterijih),
• da sodelujejo pri dogovorjenih skupnih akcijah.

2 OBLIKE VZAJEMNEGA SODELOVANJA S STARŠI
Starši so po zakonu dolžni vzgajati in skrbeti za svoje otroke ter jim omogočiti izobraževanje.
Načini, oblike, metode in cilji vzgojnega dela šole morajo biti staršem vnaprej znani. Redno in
kakovostno sodelovanje šole s starši je predpogoj za učinkovito vzgojno dejavnost šole.
S starši bomo sodelovali tako pri doseganju učno-vzgojnih ciljev, kot pri reševanju razvojnih in
osebnih težav njihovih otrok ali skupin otrok. Starši se vključujejo tudi v reševanje problemov,
ki jih imajo njihovi otroci, ali kadar njihovi otroci kršijo pravila šole. Poleg običajnih oblik
sodelovanja (roditeljski sestanki, govorilne ure) bomo spodbujali medsebojno komunikacijo
staršev in druge aktivnosti (srečanja, predstave, praznovanja) v okviru oddelčnih skupnosti in
v okviru šole kot celote. Šola usmerja starše v starševske delavnice, šolo za starše, svetovalni
center in druge ustanove.
Šola bo vsako leto organizirala prireditve in oblike dela, na katerih bodo lahko starši in krajani
spoznavali delo in dosežke šole in njenih učencev in se posredno vključevali v nekatere skupne
dejavnosti šole (razstave, avkcija izdelkov, izleti, tekmovanja ipd.).
Starše bomo obveščali o dogodkih, ki zadevajo njihovega otroka na različne načine (ustno, po
telefonu, pisno). V primerih, ko strokovni delavec presodi, da je potreben poglobljen razgovor
o otrokovem vedenju ali težavah v šoli, starše povabimo na razgovor v šolo.
Šola je dolžna obvestiti zunanje institucije o zanemarjanju učenca ali nasilju nad učencem v
skladu z Zakonom o preprečevanju nasilja v družini (Uradni list RS, št. 16/2008 in 68/16).
V posameznih primerih, ko se starši oziroma skrbniki ne vključujejo v reševanje problemov,
povezanih z njihovimi otroki, ali jih zanemarjajo, ravnamo po naslednjem postopku:
•

učitelj starše po telefonu obvesti o problemu in jih povabi v šolo na razgovor,

•

učitelj pisno povabi starše na razgovor,

•

ravnatelj pošlje staršem pisno povabilo s povratnico,

•

šola obvesti druge zunanje institucije (center za socialno delo, policija, zdravstveni dom).

Za nesodelovanje s šolo se šteje dejstvo, da se starši dvakrat brez opravičila ne odzovejo na
pisno vabilo, s katerim jih šola pozove k sodelovanju in v katerih starše seznani z nujnostjo
sodelovanja s šolo.
Starši so šoli dolžni posredovati telefonsko številko, na kateri so vedno dosegljivi. Vsako
spremembo so starši dolžni sporočiti razredniku.
Po telefonu, kot nujno obvestilo, bomo starše obvestili o dogodkih, ki zadevajo:
• bolezen ali poškodbo njihovega otroka,
• otrokovo povzročitev materialne škode,
• težje kršitve šolskega reda, ki posredno ali neposredno zadevajo njihovega otroka.

Če učenec zboli, so starši dolžni v petih delovnih dneh obvestiti šolo o odsotnosti. (53. člen
Zakon o OŠ)

3 VZGOJNE DEJAVNOSTI ŠOLE
3.1 PROAKTIVNE, PREVENTIVNE DEJAVNOSTI
Šola delo in življenje v šoli organizira tako, da se učenci počutijo varne, sprejete, da so pri
šolskem delu motivirani, zavzeti, ustvarjalni, da prevzemajo odgovornost za svoje vedenje in
sprejemajo omejitve, ki jih postavlja življenje v skupnosti.
Izvajali bomo preventivne dejavnosti za preprečevanje zasvojenosti, nasilništva in drugih
odklonskih pojavov ter dejavnosti, ki povezujejo učence, delavce šole, starše in lokalno
skupnost, in skrbeli za medgeneracijsko povezovanje in sodelovanje.
V okviru razrednih ur bomo osveščali učence o pasteh spleta in jih s pomočjo nadarjenih
učencev opolnomočili za varno uporabo interneta.
Prizadevali si bomo za takojšnje in načrtno reševanje problemov, težav in konfliktov.
Proaktivne dejavnosti obsegajo:
• Prepoznavanje in sprotno reševanje problemov tudi s pomočjo mediacije.
• Učenca lahko med šolskim letom brez soglasja staršev premestimo v drug oddelek, če
oddelčni učiteljski zbor tako odloči.
• Razvijanje ugodne socialne klime, občutka varnosti, zaupanja in sprejetosti oziroma
izvajanje dejavnosti, ki postavljajo v ospredje medsebojno povezanost in sodelovanje.
• Oblikovanje oddelčnih in šolskih dogovorov o temeljnih vrednotah skupnega življenja in
načinih ravnanja – pravila šole in oddelka.
• Aktivno vključevanje učencev v načrtovanje, izvajanje in vrednotenje učenja in dela v skladu
z njihovimi zmožnostmi.
• Sistematično razvijanje socialnih veščin, solidarnost, prostovoljno delo, upoštevanje
različnosti, medsebojna pomoč.
• Sprejemanje odgovornosti za lastna dejanja.
• Opozarjanje na različne oblike nasilja.
• Izvajanje vseh dejavnosti šole, ki povezujejo učence, delavce šole, starše in lokalno
skupnost.
• Vključevanje staršev v življenje in delo šole.

3.2 SVETOVANJE IN USMERJANJE
Cilji svetovanja in usmerjanja so:
• oblikovati lastne cilje in strategije za njihovo uresničevanje,
• organizirati lastno delo za večjo učinkovitost,
• spremljati svojo uspešnost.

Svetovanje in usmerjanje pomaga učencem pri reševanju problemov v zvezi z njihovim
razvojem, s šolskim delom, pri odnosih z vrstniki in odraslimi, z razvijanjem samopodobe in
prevzemanjem odgovornosti.
Svetovanje in usmerjanje spodbuja razvijanje samovrednotenja, samokontrole in razvijanje
odgovornosti za lastne odločitve in ravnanja.
Usmerjanje in svetovanje se izvaja v okviru ur oddelčne skupnosti, pogovornih ur, ob sprotnem
reševanju problemov in drugih priložnostih, za kar se s starši dogovorimo sproti, za vsak primer
posebej. Izvajajo ga strokovni delavci in sodelavci šole. Posebno vlogo imajo svetovalni delavci
šole. Osebni svetovalni razgovori vsebujejo zapis problema, načrtovanje pomoči, odgovornosti
in preverjanje načrtovanega.
Svetovanje in usmerjanje, povezano z reševanjem individualnih ali skupinskih problemov
učencev, izvajajo za to usposobljeni strokovni delavci ali vrstniki.
Svetovanje in usmerjanje poteka v obliki pogovora med delavci šole in učenci, o težavah v
otrokovem šolskem funkcioniranju, o odnosih z vrstniki, učitelji in enkratnih ali občasnih
kršitvah pravil šolskega reda.
V primerih, ko strokovni delavec presodi, da se pri učencu pojavljajo težave in oblike vedenja,
ki jih šolska obravnava ne more omiliti, izboljšati ali odpraviti, staršem predlaga obravnavo v
zunanjih ustanovah psihološke in socialne pomoči.

4 PRAVILA ŠOLSKEGA REDA
4.1 ORGANIZIRANOST UČENCEV
4.1.1 ODDELČNA SKUPNOST IN NALOGE
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, in sicer:
• obravnavajo učni uspeh v oddelku in organizirajo medsebojno pomoč pri učenju,
• organizirajo pomoč sošolcem v različnih težavah,
• obravnavajo kršitve in predlagajo načine ukrepanja ter preventivnega delovanja,
• dajejo pobude in predloge v zvezi s poukom, programom dnevov dejavnosti, ekskurzij,
šolskih prireditev in interesnih dejavnosti,
• s starši in delavci šole oblikujejo Vzgojni načrt šole in Pravila šolskega reda,
• oblikujejo predloge za pohvale, priznanja in nagrade učencem v oddelčni skupnosti,
• organizirajo različne oblike dežurstva v skladu s sprejetim Hišnim redom in Pravili šolskega
reda,
• organizirajo različne akcije in prireditve,
• opravljajo druge naloge, za katere se dogovorijo.

4.1.2 SKUPNOST UČENCEV ŠOLE IN ŠOLSKI PARLAMENT
Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se oddelčne skupnosti preko svojih predstavnikov
povezujejo v skupnost učencev šole. Učenci oddelčnih skupnosti volijo po dva predstavnika
oddelka v skupnost učencev šole (eden izmed predstavnikov je predsednik oddelčne
skupnosti). Skupnost učencev šole izvoli svoje predstavnike v šolski parlament, ki je izvršilni
organ skupnosti učencev šole.
Skupnost učencev šole sprejema letni program dela in opravlja naslednje naloge:
• zbira pripombe in predloge oddelčnih skupnosti v zvezi s programom pouka, vzgojnega
delovanja, pravil šolskega reda, dni dejavnosti, ekskurzij, interesnih dejavnosti, prireditev in
drugih dejavnosti, ki jih organizira šola,
• spremlja uresničevanje pravic in dolžnosti učencev ter opozarja ravnatelja in svet šole na
morebitne kršitve pravic učencev,
• organizira šolske prireditve, sodeluje pri izdajanju šolskega časopisa in informira učence o
ostalih dejavnostih,
• načrtuje in organizira skupne akcije (zbiralne akcije, solidarnostne akcije …),
• predlaga izboljšave bivalnega okolja (lepši izgled šole, čistejše okolje …) in sodeluje pri
uresničitvi idej,

• oblikuje predloge za pohvale, priznanja in nagrade učencem,
• opravlja druge naloge, za katere se dogovorijo učenci.
Skupnost učencev šole ima mentorja, ki ga izmed strokovnih delavcev šole imenuje ravnatelj.
Mentorja lahko predlagajo tudi predstavniki oddelčnih skupnosti. Pred imenovanjem
mentorja si mora ravnatelj pridobiti mnenje skupnosti učencev šole.
Skupnost učencev šole spodbuja participacijo učencev in učenk pri odločanju o zahtevah na
šoli. Tu je priložnost za skupno razpravo o pravilih in boljše razumevanje pravil, ki veljajo na
šoli, o tekočih zadevah in o temi, ki jo na ravni države vsako leto določa Nacionalni otroški
parlament.
Skupnost učencev šole se na ravni šole sklicuje najmanj dvakrat letno. Sklicatelj prvega
sestanka skupnosti učencev šole je ravnatelj, vsakega naslednjega pa mentor skupnosti
učencev šole. Pobudo za sklic skupnosti učencev šole lahko da predstavnik oddelčne
skupnosti. Če dajo pobudo predstavniki vsaj treh oddelčnih skupnosti, je ravnatelj oziroma
mentor dolžan sklicati sestanek skupnosti učencev šole.

4.1.3 OTROŠKI PARLAMENT
Otroški parlament sestavljajo predstavniki od 5. - 9. razreda, ki jih izvoli skupnost učencev.
Otroški parlament je javna tribuna otrok na temo, ki jo izberejo osnovnošolci na državnem
otroškem parlamentu. Pomeni obliko sodelovanja otrok v družbenem dogajanju ter
pridobivanje vedenj o človekovih in državljanskih pravicah. Deluje v obliki zasedanj, ki
omogoča sodelovanje vsem osnovnošolcem.
Otroški parlament je program vzgoje otrok in mladostnikov za demokracijo. Kot oblike
demokratičnega dialoga se izvajajo v vseh šolah v Sloveniji, nadgradijo se s parlamenti na
občinski in regionalni ravni in se zaključijo na nacionalnem otroškem parlamentu. Učenci
delujejo v otroškem parlamentu ob podpori mentorja na šoli, izven šole pa pod mentorstvom
delavcev Zveze prijateljev mladine Slovenije.

4.2 POUK IN PRAVILA OBNAŠANJA IN RAVNANJA
4.2.1 PRAVILA BIVANJA IN SOBIVANJA V ŠOLI
Skrb za dober odnos učenec-učitelj. Učenec je dolžan prispevati k dobri socialni klimi v razredu
in zunaj njega, spoštovati mora pravice ostalih učencev, vseh delavcev in drugih obiskovalcev
šole ter imeti spoštljiv in strpen odnos.
• Pred učno uro morajo vsi učenci pripraviti učne pripomočke za nemoten začetek pouka. Po
zvonjenju morajo biti učenci v učilnicah.
• Ob začetku pouka se učitelj/ica in učenci pozdravijo (učenci vstanejo, se umirijo) in si
zaželijo dobro jutro, dober dan, nato se pouk nemoteno začne. Tudi ob koncu pouka oz. šolske
ure se pozdravijo. Učenci zapustijo učilnico šele potem, ko jim to dovoli učitelj (šolski zvonec
je le opozorilo in ne konec šolske ure).

• Če učitelja ni k pouku pet minut po zvonjenju, mora dežurni učenec oziroma eden izmed
učencev javiti odsotnost v tajništvo, ravnateljici ali pomočnici ravnateljice.
• Ob obisku učitelja (drugega delavca ali obiskovalca šole) učenci med poukom ne vstanejo.
• Učenci zaposlene naslavljajo z učitelj/-ica, vse delavce šole vikajo.
• Med vzgojno-izobraževalnim delom velja na šoli disciplina, ki obsega točnost, prinašanje
pripomočkov za pouk, poslušanje razlage in navodil, izvajanje zastavljenih nalog, izogibanje
dejavnostim, ki povzročajo hrup, izogibanje žalitvam sošolcev, učiteljev in ostalih delavcev
šole.
• Učenci so dolžni vzdrževati urejenost učilnice. Vsak učenec poskrbi za urejenost svojega
prostora. Učenci odpadke ločujejo (papir, plastenke, ostalo).
• Ob koncu ure pomagajo pospraviti uporabljene učne pripomočke. Dežurni učenec pobriše
tablo.
• Prednost pri menjavi prostora imajo tisti, ki izstopajo iz prostora (šola, učilnica).
• Po stopniščih in hodnikih hodijo učenci po desni strani v smeri hoje.
• Učenci med poukom ali med odmori ne smejo oditi iz šole brez dovoljenja razrednika ali
dežurnega učitelja.
• Med poukom in odmori se v šolskih prostorih ne lovi, ne preriva, ne kriči in ne spotika.
• Uporaba mobilnega telefona in pametnih ur ter drugih elektronskih naprav med poukom
in ostalimi dejavnostmi ni dovoljena. Učencem nedovoljene naprave učitelj odvzame in odda
razredniku/-čarki, kjer jih osebno prevzamejo starši.
• Učenci s svojim vedenjem ne ogrožajo ali vznemirjajo drugih učencev (fizično
obračunavanje, zmerjanje, klicanje po priimkih, izpeljankah ali celo z zmerljivkami,
zasmehovanje, poniževanje, izsiljevanje, napeljevanje k nedovoljenim dejanjem, nadlegovanje
z otipavanjem ali besedno nadlegovanje).
• Učenci sproti drug drugega opozarjajo na napake in jih skušajo čim prej odpraviti oziroma
o kršitvah šolskih pravil in reda obvestijo dežurnega učitelja, razrednika, svetovalno delavko.
• Učencem v šolo ni dovoljeno prinašati predmetov, ki s šolskim delom niso povezani.
• Učenci v šoli obvezno uporabljajo šolske copate, pri športni vzgoji pa čiste športne copate.
• Učenci spoštujejo navodila in usmeritve delavcev šole ter upoštevajo določila o umirjenem
gibanju in zadrževanju v šolskih prostorih.
• Sporov ne rešujemo z nasiljem (fizično, verbalno ali psihično).
• Učencem ni dovoljena nobena dejavnost, ki vsebuje prvine fizičnega in psihičnega
izsiljevanja (podkupovanje, plačevanje z denarjem in drugimi dobrinami, grožnje,
ustrahovanje,…).

• Do šolske in tuje lastnine imamo odgovoren odnos ter pazimo, da namerno ali nenamerno
ne uničujemo (razbijamo, čečkamo, krušimo …) stolov, miz, sten, tal, stikal, garderobnih
omaric, učnih pripomočkov, pazimo na čistočo šolskih prostorov ter okolice.
• Namerno ali iz malomarnosti povzročeno škodo so učenci dolžni poravnati šoli ali
oškodovanim posameznikom.
• Malico, kosilo in drugo hrano učenci uživajo kulturno. Hrano jedo sede. Jedilnico zapustijo,
ko jih pozove dežurni učitelj. Miza mora biti počiščena (vrstni red dogovorijo učenci v oddelčni
skupnosti), stol pa pospravljen.
• V šolskih prostorih je prepovedano kajenje, uživanje alkohola in drog ter drugih
psihoaktivnih sredstev, energijskih napitkov, energetskih ploščic in vseh izdelkov, ki škodujejo
zdravju in razvoju mladoletnikov. Prav tako je prepovedano posedovanje in prinašanje teh
snovi v šolo, njeno okolico ali k dejavnostim, ki jih šola organizira izven svojih prostorov. V
primeru kršitve učitelj obvesti starše, razrednika in šolsko svetovalno službo. Če se starši ne
odzovejo, šolska svetovalna služba obvesti center za socialno delo oz. policijo.
• V šoli je prepovedana preprodaja in kraja predmetov; prepovedano je prinašati
pirotehnična sredstva, sredstva z učinkom poka, žoge (žogice za tenis, žogice za golf, gumijaste
žogice …) frnikole, orodja, ki jih ne potrebujejo pri pouku.
• V šoli so prepovedana vsa ostala dejanja, ki jih veljavna zakonodaja opredeljuje kot kazniva.
V šoli v naravi se upoštevajo pravila CŠOD ali vnaprej določena pravila. Pravila veljajo tudi pri
vožnji z avtobusom.

4.2.2 PRIHOD V ŠOLO IN ODHOD
• Učenci prihajajo v šolo pravočasno, največ 15 minut pred začetkom pouka ali drugih
dejavnosti in se tudi po zaključku pouka ne zadržujejo na šolskem prostoru.
• Učenci zapustijo šolo takoj po končanem pouku, kosilu, podaljšanem bivanju, interesnih
dejavnostih in se ne zadržujejo v šoli.
• Vozači, ki ne odidejo takoj po pouku ali drugi dejavnosti, počakajo na prihod
avtobusov/kombijev v varstvu vozačev.
• Starši so dolžni v pisni obliki sporočiti šoli seznam vseh oseb, ki lahko prevzamejo učenca iz
šole. Šolo so dolžni seznaniti z omejitvami, kot je prepoved približevanja učencu. Kadar učitelj
dvomi, da je oseba, ki želi otroka prevzeti, do tega res upravičena, pri starših preveri
upravičenost osebe do prevzema otroka. Šola ne sme izročiti učenca osebi, ki kaže vidne znake
opitosti ali vpliva nedovoljenih snovi. Šola pokliče drugega starša) oz. zakonitega zastopnika
otroka, ki mora organizirati varno spremstvo učenca.
4.2.3 PRAVILA JUTRANJEGA VARSTVA VOZAČEV V JEDILNICI
Za vozače je organizirano jutranje varstvo v jedilnici šole in na šolskem igrišču. Vozači, ki ne
odidejo takoj po pouku ali drugi dejavnosti, počakajo na prihod avtobusov/kombijev v varstvu
vozačev.

• Jutranje varstvo za učence vozače traja od 6.35 do 7.30 oziroma do 8.15.
• V jedilnico vstopajo v šolskih copatih.
• Zadrževanje na hodniku in v garderobi ni dovoljeno.
• Vsak odhod iz jedilnice je potrebno sporočiti dežurnemu učitelju ali učiteljici.
• V jedilnici govorijo primerno glasno.
• Desna stran jedilnice je namenjena samostojnemu šolskemu delu.
• Učenci odidejo k pouku samostojno. Če imajo interesne dejavnosti, počakajo na učitelja, ki
jih pride iskat.

4.3 DOMAČE NALOGE
Učenec je dolžan opraviti domačo nalogo.
• Tudi v primeru odsotnosti se učenci pri sošolcih pozanimajo, kaj morajo opraviti doma
(naloge, učenje). V primeru daljše odsotnosti se dogovorijo z razrednikom ali učiteljem, kako
bodo nadoknadili zamujeno snov.
• Učitelji vodijo evidenco domačih nalog in šolskih potrebščin v e-Asistentu. Vsak razrednik
mesečno sešteje, kolikokrat posameznik ni imel domače naloge ali šolskih potrebščin - ta
podatek si učenci zapišejo v šolsko publikacijo ali beležko, starši se podpišejo. Razrednik število
neopravljenih domačih nalog sporoči staršem na pogovornih urah.
• Učenci, ki so v enem mesecu redno opravljali domače naloge in upoštevali pravila šolskega
reda, so FACE MESECA. Ravnateljica vsak mesec razglasi face meseca po zvočniku.

4.4 DEJAVNOSTI V ORGANIZACIJI ŠOLE
4.4.1 EKSKURZIJE, DNEVI DEJAVNOSTI, TEKMOVANJA
Vodja dejavnosti načrtuje potek dejavnosti in plačilo stroškov, vezanih na dejavnost. Vodja
dejavnosti v pripravi na dneve dejavnosti predvidi morebitne ukrepe za preprečevanje nezgod
in izdela poimenski seznam udeleženih učencev ter ga razdeli spremljevalcem. Ob koncu
šolskega leta Tim za načrtovanje, izvedbo in evalvacijo analizira dejavnosti. Število
spremljevalcev je določeno v skladu s Pravilnikom o spremljevalcih pri prevozu skupine otrok.
Vodja, razrednik ali strokovni delavec mora udeležencem, spremljevalcem in učencem
posredovati ustrezna navodila:
• Spremljevalci morajo biti razporejeni tako, da so vsi učenci pod nazorom. Učitelji
spremljevalci naj bodo, če je le mogoče, razporejeni tako, da spremljajo tiste učence, ki jih
poznajo.
• Pred odhodom se učenec javi vodji skupine.

• Odsotnost je potrebno sporočiti pravočasno, najkasneje na dan dejavnosti, do
predvidenega odhoda, v tajništvo šole ali razredniku.
• Na pohodih morajo biti spremljevalci razporejeni na začetku in na koncu skupine učencev.
• Učenec nikoli ne zapušča skupine brez soglasja vodje.
• Za posamezno dejavnost morajo biti opremljeni v skladu z navodili (osebna oprema in
pripomočki).
• V vozilih (avtobus, vlak) se upoštevajo vsa splošna in posebna pravila varnosti v prometu.
Vsak učenec mora imeti svoj sedež, med vožnjo morajo potniki sedeti in biti v avtobusu in
kombiju privezani z varnostnim pasom, ne smejo se nagibati skozi okna. V vlaku je treba
preprečiti prehajanje učencev iz vagona v vagon. Na postajališčih in peronih je treba poskrbeti
za varno čakanje in gibanje.
• Spremljevalec poskrbi za varnost v skladu s Pravilnikom o spremljevalcih pri prevozu
skupine otrok (Uradni list RS, št. 83/11).
• Učenci morajo upoštevati pravila kulturnega obnašanja, da ne ogrožajo svoje varnosti in
varnosti drugih.
• Vodja skupine določa pravila tistega dne in je tudi dolžan ukrepati v skladu z dogovorjenimi
pravili, ki so bila dogovorjena s starši v procesu načrtovanja dejavnosti. Neupoštevanje navodil
lahko ogrozi varnost udeležencev, zato v tem primeru učitelji ustrezno in nemudoma ukrepajo.
• Pri postankih vozil je treba zagotoviti varen izstop. Najprej izstopi spremljevalec in zagotovi
varen izstop učencem.
• Učence mora razrednik opozoriti, da na dejavnosti ne prinašajo predmetov, ki bi utegnili
biti nevarni.
• V primeru hujše nezgode ali bolezni spremljevalci poskrbijo za ustrezno zdravniško pomoč
in o tem obvestijo starše.
• Starši so dolžni opozoriti na zdravstvene težave svojih otrok.
• Učitelji lahko predlagajo, da se določeni učenci zaradi različnih razlogov posameznih
dejavnosti ne udeležijo. O predlogu odloča učiteljski zbor. V tem primeru šola organizira
poseben program, ki so se ga ti učenci dolžni udeležiti.
Soodgovorni pri izvedbi dejavnosti so tudi prevozniki (brezhibna vozila, primerna vožnja).

4.4.2 ŠOLA V NARAVI, TABORI
• Kajenje, uživanje in ponujanje alkoholnih pijač (tudi v bonbonih), drog ter drugih
psihoaktivnih sredstev (npr. energetske pijače) je strogo prepovedano in kaznivo.
• Elektronske naprave lahko učenci uporabljajo le v dogovoru z vodjo dejavnosti.

• Za varnost pri izvedbi šole v naravi so odgovorni: učitelji in vaditelji, ki sodelujejo,
pomočnica ravnateljice in ravnateljica.
• Ravnateljica (pomočnica ravnateljice) je dolžna poskrbeti za zadostno število
usposobljenih učiteljev spremljevalcev in vaditeljev.
• Soodgovorni pri izvedbi so tudi:
o prevozniki (brezhibna vozila, primerna vožnja),
o oskrbniki objektov, kjer učenci bivajo (bivalni pogoji, hrana, pomoč).
• Učenci dosledno upoštevajo navodila, ki so jih prejeli glede priprave opreme in potrebnih
pripomočkov za sodelovanje v programih od organizatorja dejavnosti.
• Učenci se morajo dejavno vključiti v sodelovalno učenje na način, ki omogoča
enakovredno delo vsem v skupini in s tem dosegati zastavljene cilje.
• Učenci gojijo strpne medsebojne odnose, se kulturno sporazumevajo, so kolegialni,
spoštljivi in se učijo sobivanja.
• Učenci vzdržujejo primerno osebno higieno in čistočo okolja.

4.5 OPRAVIČEVANJE ODSOTNOSTI
Starši so dolžni sporočiti odsotnost svojega otroka od pouka prvi dan, ko otrok izostane od
pouka. Odsotnost učencev opravičujejo starši v skladu z Zakonom o osnovni šoli, 53. člen
(izostanki). Starši morajo ob vsakem izostanku učenca šoli sporočiti vzrok izostanka. Če starši
vzroka izostanka ne sporočijo v petih delovnih dneh od prvega dne izostanka dalje, jih šola
obvesti o izostanku učenca in jih pozove, da izostanek pojasnijo.
Učenec lahko izostane od pouka, ne da bi starši sporočili vzrok izostanka, če njegov izostanek
vnaprej napovejo, vendar ne več kot pet dni v šolskem letu. Strnjeno odsotnost v trajanju 5
dni odobri ravnatelj na podlagi pisne vloge staršev.
Ravnatelj lahko na željo staršev iz opravičljivih razlogov dovoli učencu daljši izostanek od
pouka.
Izostanek starši opravičijo (osebno, pisno) v treh delovnih dneh od vrnitve učenca v šolo. Če
razrednik v omenjenem roku ne prejme opravičila, šteje izostanke za neopravičene. Razrednik
upošteva opravičilo, ki ga učenec ali starši iz opravičenih razlogov predložijo po izteku roka.
Kadar učenec izostane zaradi bolezni več kot 5 šolskih dni, lahko razrednik zahteva uradno
zdravniško potrdilo o opravičenosti izostanka. Če razrednik dvomi o verodostojnosti
opravičila, obvesti o tem starše. Če ugotovi, da je opravičilo lažno, izostanka ne opraviči.
O odsotnosti pri pouku zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih in
srečanjih, na katerih učenci sodelujejo v imenu šole, vodja dejavnosti obvesti starše.
Navedene odsotnosti so opravičene.

Učitelj ali drug delavec, ki pripravlja tekmovanje ali srečanje učencev, o udeležbi in odsotnosti
učencev obvesti razrednika najkasneje tri dni pred tekmovanjem ali srečanjem.
Učenec, ki se udeleži tekmovanja na državni ravni, ima pravico do odsotnosti pouka na dan
tekmovanja.

4.5.1 OPRAVIČEVANJE ENODNEVNE ODSOTNOSTI Z DNEVA DEJAVNOSTI
Starši morajo vsaj dva dni pred dnevom dejavnosti (športni, kulturni, naravoslovni, tehniški
dan) sporočiti, da bo učenec izostal od dneva dejavnosti.
Če starši odsotnosti ne sporočijo pravočasno, morajo pokriti morebitne nastale stroške.

4.5.2 NAPOVEDANA ODSOTNOST
Učenec lahko izostane od pouka, ne da bi starši sporočili vzrok izostanka, če njegov izostanek
razredniku vnaprej napovejo. Ta izostanek lahko strnjeno ali v več delih traja največ 5 dni v
letu. Strnjeno odsotnost 5 dni, na podlagi pisne vloge, odobri ravnatelj.
Ravnatelj lahko na podlagi obrazložene prošnje staršev iz opravičljivih razlogov dovoli učencu
daljši izostanek od pouka.
Odsotnost učenca pri posamezni uri pouka oziroma drugi dejavnosti opraviči učitelj, ki vodi to
uro oziroma dejavnost, in o tem obvesti razrednika. Odsotnost lahko opraviči tudi razrednik.

4.5.3 OPROSTITEV SODELOVANJA IZ ZDRAVSTVENIH RAZLOGOV
Posamezni učenec je lahko iz zdravstvenih razlogov oproščen sodelovanja pri določenih urah
pouka in drugih dejavnostih osnovne šole.
Starši učenca morajo predložiti razredniku mnenje in navodilo zdravstvene službe. Razrednik
o tem takoj obvesti učitelje in druge sodelavce, ki izvajajo pouk in druge dejavnosti šole. V
dnevnik šolskega dela razrednik vpiše čas trajanja oprostitve.
Učenec, ki je oproščen sodelovanja pri posamezni uri pouka, mora tej uri prisostvovati in
opraviti naloge, ki ne ogrožajo njegovega zdravstvenega stanja in jih sme opravljati v skladu z
navodili zdravstvene službe. Če učenec zaradi zdravstvenih razlogov ne more opravljati
nobene naloge, šola zanj organizira nadomestno dejavnost.
Če učenec iz zdravstvenih razlogov ne more opravljati (vseh) nalog rednega pouka v obdobju
največ enega tedna, ni potrebno zdravniško opravičilo, temveč starši vnaprej oziroma tekoči
dan navedejo vzrok nezmožnosti opravljanja nalog učitelju predmeta v ustni ali pisni obliki.

4.6 NEOPRAVIČENI IZOSTANKI
Za neopravičen izostanek se šteje neopravičena odsotnost učenca pri pouku in dejavnostih
obveznega programa, h katerim se je učenec prijavil.

Neopravičeni izostanki so občasni, če učenec izostaja le pri urah pouka posameznih
predmetov, ali strnjeni, če izostanek traja več ur ali šolskih dni zaporedoma.
Razrednik o izostankih obvesti starše.
V izjemnih primerih in po proučitvi vseh okoliščin ravnatelj v sodelovanju z razrednikom in
svetovalno službo odloči, da se izostanek učenca ne bo obravnaval kot neupravičen izostanek,
če oceni, da je vzrok nastanka take narave, da učenec potrebuje pomoč oziroma svetovanje.

4.7 ORGANIZACIJA NADZORA IN ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI
• Šola določi Hišni red, s katerim uredi vprašanja, pomembna za življenje na šoli.
• Šola prevzema odgovornost in zagotavlja varnost za učence v času pouka in drugih
dejavnosti po letnem delovnem načrtu (naravoslovni, tehniški, kulturni, športni dnevi,
ekskurzije in šole v naravi).
• Šola prevzema odgovornost za učence v času pouka in drugih zgoraj navedenih dejavnosti
na območju šolskega prostora in zagotavlja varnost:
o s sodelovanjem policijske postaje Laško izdela načrt varnih poti, s katerimi
seznani učence in starše;
o učenci iz oddaljenih krajev imajo organiziran prevoz v šolo in nazaj domov (na
avtobusnem postajališču se morajo učenci vesti kulturno; v avtobus oz. kombi
vstopajo mirno, brez prerivanja;
o ogled varne poti skupaj s policisti (1. – 5. razred);
o starši oziroma spremljevalci so prvošolce dolžni pripeljati v šolo ter jih
pospremiti do razreda;
o učence petega razreda na podlagi soglasja staršev vključi v tečaj za vožnjo s
kolesi in jim omogoči opravljati izpit za kolo, kolesa pa po pregledu opremi z
nalepko »varno kolo«;
o vsi učenci na šoli so seznanjeni z uporabo varnostnih pasov;
o zagotavlja zadostno število učiteljev spremljevalcev na šolskih ekskurzijah,
športnih, naravoslovnih,
o kulturnih, tehniških dnevih in šoli v naravi (naloga učiteljev, da učence
pripravijo na potek dejavnosti);
o skrbi za reden nadzor naprav, s katerimi rokujejo;
o v času pouka sme učenec zapustiti šolo le s pisnim dovoljenjem staršev;
o okvaro športnega ali drugega orodja je potrebno takoj javiti hišniku ali v
tajništvo šole;
o starše opozori, da so dolžni spremembo odhoda iz OPB sporočiti učitelju.
• Šola določi dežurstvo učiteljev na šoli, ki traja do 14.35 na predmetni stopnji (učenci se po
7. uri priključijo oddelku podaljšanega bivanja), na razredni pa so učenci vključeni v oddelke
podaljšanega bivanja do odhoda domov.

• Vsak posameznik poskrbi za svojo varnost in se izogiba nevarnim situacijam, dolžan je
ukrepati v primeru nesreč, prekrškov Pravil šolskega reda ali Hišnega reda … in takšne dogodke
pravočasno javiti ravnateljici, pomočnici, svetovalni delavki ali drugim delavcem šole.
• Šola mora delovati preventivno in osveščati učence o škodljivosti in posledicah pitja
energijskih in alkoholnih pijač in kajenja, o možnih nevarnostih elektronskih medijev in drugih
oblik zasvojenosti, o posledicah uporabe pirotehničnih sredstev, o spolnem nadlegovanju in
vseh oblikah nasilja. Šola deluje preventivno v sklopu dni dejavnosti, v obliki delavnic,
predavanj za učence in starše.
• Šola osvešča in vzgaja učence/starše o prometni varnosti.

4.8 ZDRAVSTVENO VARSTVO UČENCEV
• Osnovna šola mora sodelovati z zdravstvenimi zavodi pri izvajanju zdravstvenega varstva
učencev, zlasti pri izvedbi obveznih zdravniških pregledov za učence, vpisane v prvi razred,
rednih sistematičnih pregledov v času šolanja in cepljenj.
• Če učenec odkloni sodelovanje pri predpisanem zdravstvenem pregledu ali cepljenju,
razrednik o tem obvesti starše učenca.
• Zobozdravstveno preventivo in učenje pravilnega čiščenja ter nego zob izvaja medicinska
sestra. V šolski zobni ambulanti se opravljajo sistematični pregledi zob.
• Šola osvešča o zdravem načinu prehranjevanja in zdravem načinu življenja. Učence in starše
obvešča o načinih iskanja ustrezne pomoči v primerih spolnega nadlegovanja in zlorabe ter
nasilja v družini.
• Starši so dolžni obvestiti šolo o zdravstvenem stanju učenca in posebnih zahtevah za
ohranjanje njegovega zdravja.
• V primeru epidemij, nalezljivih bolezni in uši …:
o šola obvesti NIJZ in seznani starše z navodili, ki so jih starši dolžni upoštevati,
o šola obvešča starše in lahko izda tudi ustrezna navodila, ki so jih starši dolžni
upoštevati;
o so starši, katerih otroci imajo nalezljivo bolezen , uši …, dolžni o tem obvestiti
šolo (po potrebi pridobijo mnenje zdravnika glede nadaljnjih ukrepov).

5 VZGOJNI POSTOPKI IN UKREPI
Vzgojne postopke in ukrepe šola izvede, kadar učenec krši pravila obnašanja in ne izpolnjuje
svojih dolžnosti, določenih z zakonom ter drugimi predpisi in akti šole.
Učenci kršijo dogovorjena pravila, kadar ravnajo v nasprotju s Hišnim redom, Pravili šolskega
reda in Zakonom o OŠ (Ur. l. RS, št. 81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12-ZUJF, 63/13, 46/16ZOFVI- L).

Izvajanje vzgojnih ukrepov je namenjeno nudenju podpore, pomoči in vodenju učenca k
spremembi neustreznega vedenja in ravnanja. Pri tem sodelujejo učenec, starši in strokovni
delavci šole, ki skupaj oblikujejo predloge za reševanje problemov. Ukrep izvedemo na podlagi
strokovne odločitve. V posameznih primerih hujše kršitve šola povabi k sodelovanju ustrezne
zunanje institucije.
Z vzgojnimi postopki in ukrepi ni mogoče omejiti pravic učencev od 5. do 13. člena in od 50.
do 57. člena Zakona o osnovni šoli.
Pri izbiri vzgojnega ukrepa razrednik opredeli dejanje glede na težo kršitve. Pri izbiri vzgojnega
ukrepa upošteva:
● okoliščine, v katerih je prišlo do kršitve,
● trdnost dokazov,
● predvidene posledice ukrepa,
● zmožnost presoje lastnih dejanj glede na starost kršitelja,
● osebnostno zrelost kršitelja,
● ponavljanje kršitev.

Pri izbiri vzgojnega ukrepa mora razrednik predvideti učinek ukrepa na nadaljnje ravnanje
učenca. Pri tem se upošteva načelo postopnosti: proti kršitelju, pri katerem je bila prvič
ugotovljena kršitev mora šola uvesti postopek, ki vodi od najmilejšega predvidenega ukrepa,.
V primeru nadaljnjih kršitev se ukrepi stopnjujejo.

Vzgojni ukrepi so lahko:
● ustno opozorilo učitelja, strokovnega delavca ali druge odrasle osebe, zaposlene v šoli, s
pojasnilom, zakaj vedenje ni sprejemljivo,
● razgovor učitelja z učencem,
● razgovor učenca z razrednikom,
● pisno obvestilo staršem (podpis),

● razgovor učenca z razrednikom, učiteljem, s šolsko svetovalno službo in z ravnateljem,
● svetovanje svetovalne službe,
● dokončanje neopravljenih učnih obveznosti v šoli pod nadzorom po pouku ali pred poukom
s soglasjem in vednostjo staršev,
● opravljanje dela v korist razredne ali šolske skupnosti; odpravljanje povzročenega nereda v
določenih prostorih,
● učenec samostojno predela vsebino učne snovi, pri kateri je neupravičeno izostal (učitelj to
preveri),
● začasni odvzem naprave ali predmeta, s katerim učenec moti izvedbo pouka ali ogroža
svojo oziroma tujo varnost (obvestilo staršem o odvzemu),
● prekinitev opravljanja preverjanja in ocenjevanja znanja, odvzem pisnega izdelka in ocena
pisnega izdelka,
● dodatna delovna obveznost podaljšana za dan, teden…
● restitucija,
● mediacija,
● tričlanska komisija ugotovi težo kršitve in se opredeli za enega izmed ustreznih ukrepov v
skladu s temi pravili,
● odstop zadeve pristojni instituciji,
● vzgojni opomin.

5.1 LAŽJE KRŠITVE IN VZGOJNI POSTOPEK
Lažje kršitve so storitve in ravnanja, ki niso v skladu s šolskimi pravili, pravilniki in dogovori ter
nimajo težjih ali trajnejših posledic za udeležene osebe in ne povzročajo večje materialne
škode na objektih, opremi ali osebni lastnini, posledice storitve ali ravnanja pa se z ustreznimi
aktivnostmi lahko popravijo.

Lažje kršitve so:
● neprimerno ravnanje s hrano,
● neopravičeni izostanki nad 6 ur, vendar ne več kot 12 ur,
● prihod k uri brez ustreznih pripomočkov (tudi opreme za šport),
● odklanjanje dela,
● neupoštevanje navodil učitelja,
● zadrževanje v garderobah po pouku,

● prepisovanje pri preverjanju ali ocenjevanju znanja,
● neupoštevanje šolskega hišnega reda ali navodil dežurnega učitelja,
● neupoštevanje bontona,
● slabo opravljanje oziroma neopravljanje nalog dežurnega učenca,
● namerno neupoštevanje pravil ločevanja odpadkov,
● uporaba mobilnega telefona ali multimedijske naprave v času učnega procesa, razen za
namen učnega procesa,
● poškodba ali izguba knjige iz šolske knjižnice,
● zamujanje k pouku ali drugim vzgojno-izobraževalnim dejavnostim,
● motenje pouka,
● razmetavanje ali skrivanje lastnine drugih učencev.

V primeru lažjih kršitev:
Postopek
Ukrep
1. Učitelj opravi razgovor z učencem, v
katerem učenec enakovredno sodeluje. S 1.
Ustno opozorilo učitelja.
pogovorom skušata razrešiti težavo.
2.
Učitelj vpiše zapis v spletno zbornico.
2. Če tak razgovor ni uspešen, učitelj v
reševanje problema vključi razrednika.
3.
Učitelj pisno obvesti starše.
3. Razrednik presodi, ali je k reševanju V postopek se glede na kršitev (v dogovoru z
problema potrebno povabiti starše, razrednikom) smiselno vključujejo zgoraj
svetovalno službo ali po potrebi druge našteti vzgojni ukrepi.
udeležence. Evidenca o kršitvah se vodi v
spletni zbornici.
5.2 TEŽJE KRŠITVE IN VZGOJNI POSTOPEK
Razrednik mora v primeru težje kršitve, ki bi ji lahko sledil izrek vzgojnega opomina, obvestiti
starše in jih pozvati, da prisostvujejo pogovoru z učencem. Če to ni mogoče ali starši odklonijo
sodelovanje, pri pogovoru sodeluje strokovni delavec šole, ki ga izbere učenec. Če učenec
strokovnega delavca ne izbere, ga določi ravnatelj. Če je pri kršitvi udeleženih več učencev, so
pri skupnem pogovoru s kršitelji prisotni starši le, če je mogoče zagotoviti prisotnost staršev
vseh učencev oziroma strokovnih delavcev. Vključi se tudi svetovalno službo in obvesti vodstvo
šole. Pristojne službe se obvesti tudi v primeru, če se starši ne odzivajo na vabila za razgovor.
Po potrebi se kršitve prijavijo pristojnim strokovnim službam.

Težje kršitve so:
● ponavljajoče se istovrstne kršitve - neizpolnjevanje dolžnosti ali neupoštevanje
dogovorjenih pravil, zaradi česar so že bili izvedeni vzgojni postopki
● občasni neopravičeni izostanki nad 12 ur oziroma strnjeni neopravičeni izostanki nad 18 ur
● grob verbalni napad na učenca, učitelja, delavca šole ali drugo osebo (žalitve, zmerjanje,
zasmehovanje, opolzko govorjenje, razširjanje lažnih govoric…)
● fizični napad na učenca, učitelja, delavca šole ali drugo osebo, pri čemer nista ogrožena
zdravje ali življenje
● 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, opredeljene v letnem delovnem načrtu šole
● spolno nadlegovanje učencev in delavcev šole, predvajanje erotičnih ali pornografskih
vsebin
● žaljivo govorjenje (žaljenje, preklinjanje, poniževanje, nestrpne opazke do drugačnih,
različnih narodnosti, ver), javno spodbujanje ali razpihovanje narodnostnega, rasnega,
verskega ali drugega sovraštva ali nestrpnosti, ali spodbujanje k drugi neenakopravnosti zaradi
telesnih ali duševnih pomanjkljivosti oziroma drugačnosti
● napeljevanje h kršitvam / nagovarjanju drugih h kršenju pravil, ki bi imelo za posledico lažjo
ali težjo kršitev
● namerno poškodovanje in uničevanje šolske opreme, zgradbe ter stvari in opreme drugih
učencev, delavcev ali obiskovalcev šole ali uničevanje javnih prevoznih sredstev / namerno
uničevanje opreme in drugega inventarja šole z manjšo premoženjsko škodo
● nepooblaščeno branje dokumentov osebne oz. zaupne narave, šolske dokumentacije idr.
● ponarejanje, popravljanje pisnih ocenjevanj, preverjanj, opravičil, obvestil / ponarejanje
podpisov in obvestil staršev
● uporaba pirotehničnih sredstev v šoli, na zunanjih površinah šole ali na šolskih ekskurzijah,
● opravljanje nedovoljene pridobitne dejavnosti v šoli ali njeni okolici (prodaja),
● kraja lastnine šole, drugih učencev, delavcev ali obiskovalcev šole,
● popravljanje in vpisovanje ocen v šolsko dokumentacijo,
● uničevanje uradnih dokumentov ter ponarejanje podatkov in podpisov v uradnih
dokumentih in listinah, ki jih izdaja šola,
● fizični napad na učenca, delavca šole ali drugo osebo, pri čemer sta ogrožena zdravje in
življenje,
● 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,
● kajenje ter prinašanje, posedovanje, ponujanje, prodajanje ali uživanje alkohola, drog ter
drugih psihoaktivnih sredstev in napeljevanje sošolcev k takemu dejanju v času pouka, dnevih
dejavnosti in drugih organiziranih oblikah vzgojno-izobraževalne dejavnosti,
● napeljevanje h kršitvam,
● namerno poškodovanje in uničevanje šolske opreme, zgradbe ter stvari in opreme drugih
učencev, delavcev ali obiskovalcev šole ali uničevanje javnih prevoznih sredstev,
● uporaba naprav, ki ogrožajo zdravje, varnosti ali življenje drugih oseb,
● objava slikovnih ali zvočnih posnetkov, fotografij v medijih ali uporaba slednjih z namenom
zaničevanja ali zasmehovanja,
● laganje z namenom prikrivanja kaznivega dejanja.

Kršitev, ki s temi pravili ni opredeljena, se obravnava pred tričlansko komisijo, ki ugotovi težo
kršitve in se opredeli za enega izmed ustreznih ukrepov v skladu s temi pravili.

V primeru težjih kršitev:
Postopek

Ukrep

Razgovor razrednika z učencem in starši. Glede na vrsto in okoliščine kršitve se
Vključi se tudi svetovalno službo in obvesti uporabi enega izmed zgoraj naštetih
vodstvo šole.
ukrepov.

 Vsi zaposleni v JZ OŠ Marjana Nemca Radeče delujemo z večjo občutljivostjo do pojavov
vseh vrst nasilja v skladu z Zakonom o preprečevanju nasilja v družini in uveljavljamo
ničelno toleranco do nasilja.
 Učencu se izreče vzgojni opomin v skladu z Zakonom o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 81/06,
102/07, 107/10, 87/11, 40/12-ZUJF, 63/13 in 46/16-ZOFVI- L).
o Razrednik s pisnim predlogom za izrek vzgojnega opomina opravi razgovor in
seznani starše o vseh ukrepih, ki jih je učenec že dobil in se stanje ni izboljšalo.
S tem predlogom se predvidi naslednji ukrep – vzgojni opomin, ki poteka v
skladu z Zakonom o osnovni šoli.
o Predlog izreka vzgojnega opomina učiteljskemu zboru predlaga razrednik na
podlagi pisnega predloga za izrek vzgojnega opomina.
o V primeru hujše kršitve pravil šole se sestane tričlanska komisija in na podlagi
obrazložene pedagoške odločitve, brez predhodnih vzgojnih ukrepov, ki so

določeni v Vzgojnih postopkih in ukrepih za kršitve pravil, TAKOJ VLOŽIJO PISNI
PREDLOG ZA IZREK VZGOJNEGA OPOMINA.
o Razrednik za učenca, ki mu je bil izrečen vzgojni opomin, pripravi
individualiziran vzgojni načrt, v katerem opredeli konkretne vzgojne dejavnosti,
postopke in vzgojne ukrepe, ki jih bo šola izvajala.

6 POHVALE
• Učitelji lahko učence pohvalijo z zapisom v zvezek pohval.
• Ob koncu šolskega leta želimo učence še posebej nagraditi za uspehe pri učenju, v
interesnih dejavnostih, za delo v oddelčnih skupnostih in uspešno sodelovanje na različnih
tekmovanjih. Učenci lahko prejmejo:
o
o
o
o
o

pohvale za enoletno uspešno delo,
priznanja ob koncu šolanja,
priznanje Marjana Nemca za dosežke na tekmovanjih,
naziv športnica in športnik leta v 9. razredu,
knjižne nagrade.

• Merila za podeljevanje knjižnih nagrad ob zaključku šolskega leta:
o
o
o
o
o
o

dobri medsebojni odnosi z učenci in delavci šole,
kakovostna prisotnost pri pouku (sodelovanje, zavzetost),
redno opravljanje domačih nalog,
prizadevnost pri vseh nalogah v razredni skupnosti,
sodelovanje pri različnih dejavnostih na šoli,
knjižno nagrado lahko prejme en učenec v oddelčni skupnosti.

• Pohvale, priznanja in nagrade učencem in skupinam učencev predlagajo:
o
o
o
o
o

oddelčne skupnosti ali skupnost učencev šole,
razrednik,
drugi strokovni delavci šole,
mentorji dejavnosti,
ravnatelj.

• Pohvale podeljuje razrednik/čarka, priznanja Marjana Nemca podeljuje ravnateljica za:
o učni uspeh (povprečje zaključenih ocen 4,50 in več),
o dosežke na tekmovanjih v znanju izven šole (najmanj dve srebrni ali eno zlato
priznanje iz znanja na državnem tekmovanju),
o pri raziskovalnih nalogah izven šole.
• Priznanja Marjana Nemca in pohvale so v obliki tiskovine.
• Učenci 9. razreda, ki so imeli vseh letih šolanja povprečje ocen višje od 4,50, se na zaključni
prireditvi vpišejo v Zlato knjigo.
• Učenci, ki dosežejo uspeh 4,50 in več, se vsako leto vpišejo in podpišejo v Knjigo uspešnih
učencev.

• Prejemniki priznanj Marjana Nemca, vpisani v Knjigo uspešnih učencev in v Zlato knjigo, se
vsako leto evidentirajo v šolski kroniki.
• Pohvale, priznanja in nagrade šola učencem in učenkam izroča na primerno svečan način
ob zaključku šolskega leta:
o v oddelčni skupnosti,
o na zaključni prireditvi,
o na drugih prireditvah.

6.1 MERILA ZA NAZIV ŠPORTNICA IN ŠPORTNIK LETA V 9. RAZREDU
• V tekmovanju za najboljšega športnika in športnico šole tekmujejo učenci v 9. razredu,
ločeno po spolu.
• Točke za tekmovanje osvojijo samo takrat, kadar učenci nastopajo v imenu JZ OŠ Marjana
Nemca Radeče. Odgovorni učitelji so učitelji športne vzgoje.
• Točkovanje:

• Učenec dobi točke tudi za druge dejavnosti:
o 30 točk za opravljeno športno značko Krpan,
o 15 točk za uvrstitev med finaliste šolskega državnega prvenstva posamezne
športne panoge,
o 30 točk za redno treniranje športne panoge v športnem klubu,
o 2 točki za vsak planinski izlet, pohod in gorniško turo,
o 10 točk za druge športne aktivnosti: organizirani turnirji v posameznih športnih
panogah, rekreacijski in
o drugi teki, kolesarjenje, plavanje in druge športne prireditve,
o število krogov pri teku na 12 minut,
o dosežena XT vrednost za ŠV KARTON.
• Učenec izgubi naslednje število točk takoj in nepreklicno, če:
o 2 točki: 3-krat ne prinese športne opreme, uporablja neprimerne izraze, copate
za telovadnico uporablja v druge namene;

o 5 točk: se neprimerno vede, goljufa pri pravilih, rezultatih in testiranjih, ima prvi
zapis o kršitvi šolskega reda;
o 10 točk: se nešportno vede pri urah ŠPO, na tekmovanjih, športnih dnevih in
drugih športnih dejavnostih,
o ima drugi zapis o kršitvi šolskega reda;
o 20 točk: noče izvajati posameznih programov športa, noče zastopati šole na
tekmovanjih, ima tretji zapis o kršitvi šolskega reda.

Učenec ne more biti športnik/-ca šole, če v tekmovanju za športnika ali športnico šole izgubi
20 točk, če je udeležen pri težji kršitvi pravil šolskega reda ali če dobi opomin učiteljskega zbora
ne glede na število zbranih točk.
• Za osvojitev naziva športnik/-ca šole prejme pokal, ki se podeli na zaključni prireditvi.

7 PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
7.1 KRŠITVE VZGOJNEGA NAČRTA ŠOLE S PRAVILI ŠOLSKEGA REDA
V primeru, da učenec krši pravila Vzgojnega načrta šole s Hišnim redom in Pravili šolskega
reda, bo šola kršitev obravnavala v skladu s pravili tega hišnega reda, sprejetega dne 1. 9. 2014.

7.2 SPREMEMBE IN DOPOLNITVE VZGOJNEGA NAČRTA ŠOLE S PRAVILI ŠOLSKEGA REDA
Spremembe in dopolnitve Vzgojnega načrta šole s pravili šolskega reda se sprejemajo in
dopolnjujejo v postopku, ki velja za sprejem splošnih aktov šole.

7.3 OBVEŠČANJE
Vzgojni načrt šole s pravili šolskega reda se objavi na oglasni deski posamezne oddelčne
skupnosti, na vidnem mestu in na spletni strani šole.

Vzgojni načrt šole s pravili šolskega reda se letno evalvira, spreminja in dopolnjuje.

Spremembe Vzgojnega načrta šole s Pravili šolskega reda je učiteljski zbor na predlog
ravnateljice sprejel na pedagoški konferenci, dne 13. 9. 2017.

Svet staršev ______________________________________________________________

Svet zavoda ______________________________________________________________

