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1 PRAVILA V SKLADU Z ZAKONODAJO 

Šola se bo tudi v prihodnje ravnala v skladu s predpisanimi dokumenti iz zakonodaje, ki kakorkoli 
posegajo v Pravila šolskega reda (Zakon o osnovni šoli – pravice in dolžnosti, Zakon o financiranju 
vzgoje in izobraževanja – pravice, dolžnosti, obveznosti, Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju 
znanja ter napredovanju učencev v OŠ). Ob kršitvi Pravil šolskega reda, ki izhajajo iz zakonodaje, bo 
ukrepala v skladu s predzadnjim poglavjem tega dokumenta.           

1.1 V UČILNICI 

Smo tiho.  
Pripravimo stvari za pouk oz. predmet, ki sledi.  
Se spoštljivo in kulturno vedemo: 

a) poslušamo drug drugega,  
b) sodelujemo in smo drug do drugega strpni,  
c) se ne pretepamo,  
d) ne kričimo.   

                                                                                                                                 
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).     

1.2 V RAČUNALNIŠKI UČILNICI 

V računalniški učilnici se lahko učenci zadržujejo samo ob spremstvu učitelja. Dostop do 
računalniškega kotička je prost od 12.30 do 13.50 samo za vozače in učence, ki čakajo na obšolske 
dejavnosti.  
Uporaba Facebooka in ostalih socialnih omrežij je prepovedana. Prepovedano je igranje iger z 
nasilno vsebino (prvoosebne strelske oz. akcijske igre). Več najdete na šolski spletni strani. 

1.3 V TELOVADNICI 

Učenci pred pričetkom  ure športne vzgoje počakajo na učitelja športne vzgoje pri vhodu  v športno 
dvorano. 

1.4 NA HODNIKIH 

Med »malimi« odmori se ne zadržujemo na hodnikih. 
Dežurni učitelj in dežurni učenec skrbita, da:  

a) ne tekamo in ne divjamo, 
b) ne kričimo,  
c) se ne prerivamo – smo strpni,  
d) upoštevamo druga pravila lepega vedenja – ne odpiramo drugih omaric, uporabljamo 

prijazne besede, ne jemo ali pijemo … 

1.5 V JEDILNICI 

a) Se kulturno hranimo.  
b) Čakamo v vrsti, se ne prerivamo.  
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c) Ne mečemo hrane. 
d) Ne kričimo. 
e) Pospravljamo za sabo. 
f) Torbe pospravimo na označeno mesto. 
g) Upoštevamo druga pravila lepega vedenja (ne divjamo, nismo v jaknah, čevljih, pokriti s 

kapuco; uporabljamo vljudnostne besede, se spoštljivo vedemo do kuharic in ostalih). 
h) Upoštevamo pravila, vezana na kulturo prehranjevanja. 

1.6 V KNJIŽNICI 

a) Ne divjamo. 
b) Govorimo tiho. 
c) Imamo spoštljiv odnos do knjig (ne mečemo knjig, jih ne trgamo, ne pišemo po knjigah, knjige 

vrnemo pravočasno).  
d) Upoštevamo druga pravila lepega vedenja (imamo spoštljiv odnos do knjižničarja in ostalih, 

uporabljamo vljudnostne besede, pozdravljamo).  

1.7 NA PRIREDITVAH 

Se kulturno obnašamo: 
a) ne vstajamo, 
b) ne zamujamo, 
c) nimamo žvečilnih, 
d) imamo izklopljene telefone, 
e) ne klepetamo. 

Spremljamo program in smo strpni do nastopajočih. 

1.8  V ŠOLI V NARAVI 

Upoštevamo navodila učitelja in hišni red.  
Drugo: 

a) držimo skupaj in smo enotni, 
b) sodelujemo med seboj, 
c) spoštujemo naravo. 

1.9 NA EKSKURZIJAH 

Se kulturno vedemo: 
a) ne kričimo in ne preklinjamo,  
b) sami poskrbimo za svoje osebne predmete, 
c) nahrbtnike puščamo v prtljažniku avtobusa, 
d) na avtobusu ne vstajamo, se ne presedamo, ne odmetavamo odpadkov. 

Poslušamo navodila učitelja in razlago vodiča. 
Pri sebi imamo dogovorjeni material (npr. delovne liste, pisala …). 
 



4 

1.10 PRAVILA V ZVEZI Z OSEBNIMI TELEFONI, AV IN DRUGIMI TEHNIČNIMI 

SREDSTVI 

V šoli je prepovedano telefoniranje, predvajanje glasbe, snemanje in fotografiranje. V primeru 
kršitve učitelj telefon  (druge AV in tehnične pripomočke) odvzame in ga odda v tajništvo šole, kjer 
ga lahko prevzamejo le starši osebno. 
 
Učencem, ki imajo resne zdravstvene težave, je mobilni telefon dovoljen po predhodnem dogovoru 
z razrednikom (le-ta mora biti izklopljen in  v torbi). 
 
Učenci imajo v šoli dovolj možnosti telefoniranja (pisarna ŠSS, tajništvo šole in kabineti).  

2 KRŠITVE PRAVIL ŠOLSKEGA REDA 

2.1 LAŽJE KRŠITVE 

a) kršitve dogovorjenih pravil v skladu z izbranimi vrednotami VN; 
b) kršitve pravil Hišnega reda (izjema je zadnji odstavek alineje 5: »V šolskih prostorih je 

prepovedano kajenje ter uživanje alkohola in drog …«) 
c) neopravičeni izostanki od pouka do 8 ur. 

 
PRIMERI: 

a) učenec ne spoštuje osebnosti drugega, 
b) učenec uporablja neprijazne in nespoštljive besede, 
c) učenec se posmehuje manj uspešnim, 
d) učenec ne piše pri pouku, 
e) učenec nima in noče imeti pripravljenih šolskih potrebščin, 
f) učenec ugovarja učitelju, 
g) učenec kljub jasnemu navodilu žveči žvečilne med poukom, 
h) učenec moti pouk z govorjenjem, 
i) učenec ne piše domačih nalog, 
j) učenec predčasno odhaja od pouka, 
k) učenec neredno in netočno obiskuje pouk in druge VIZ dejavnosti, 
l) učenec odklanja sodelovanje pri urejanju šole in šolske okolice, 
m) učenec odklanja sodelovanje pri dogovorjenih oblikah dežurstva učencev. 

2.2 TEŽJE KRŠITVE 

Ponavljajoče istovrstne kršitve dogovorjenih pravil šolskega reda, Hišnega reda, Pravil šolskega reda, 
ki izhajajo iz drugih zakonov: 

a) neopravičeni izostanki nad 8 ur, 
b) uporaba pirotehničnih sredstev v šoli, na zunanjih površinah šole ali na šolskih ekskurzijah, 
c) izsiljevanje drugih učencev ali delavcev šole, 
d) namerno poškodovanje in uničevanje šolske opreme, zgradbe ter stvari in opreme drugih 

učencev, delavcev ali obiskovalcev šole, 
e) kraja lastnine šole, drugih učencev, delavcev ali obiskovalcev šole, 
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f) popravljanje in vpisovanje ocen v šolsko dokumentacijo, 
g) uničevanje uradnih dokumentov ter ponarejanje podatkov in podpisov v uradnih 

dokumentih in listinah, ki jih izda šola, 
h) grob verbalni napad na učenca, učitelja, delavca šole ali drugo osebo, 
i) ogrožanje življenja in zdravja učencev in delavcev šole, 
j) 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, ki so 
opredeljene v letnem delovnem načrtu šole, 

k) prihod oziroma prisotnost 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, 

l) spolno nadlegovanje učencev in delavcev šole, 
m) snemanje in fotografiranje, 
n) zapuščanje šolskega okoliša, npr. v času malice. 

3 POSLEDICE KRŠITEV PRAVIC IN PRAVIL 

3.1 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: 
 

o razgovor učitelj – učenec 
o razgovor učitelj – učenec – razrednik 
o razgovor učitelj – učenec – razrednik – starši 
o razgovor učitelj – učenec – razrednik – starši – svetovalna služba 
o razgovor učitelj – učenec – razrednik – starši – svetovalna služba – ravnatelj. 

Učenec po petih vpisih v dnevnik dobi enega od spodaj naštetih  alternativnih vzgojnih ukrepov. Po 
trikratno izrečenih alternativnih vzgojnih ukrepih se mu izreče vzgojni opomin. 

 

3.2 RESTITUCIJA  

Učenec po petih vpisih v dnevnik dobi enega od spodaj naštetih alternativnih vzgojnih ukrepov. 

Na OŠ Radlje ob Dravi že nekaj let uporabljamo restitucijo kot metodo vzgojnega ukrepanja. Metodo 
poravnave povzročene škode bomo uporabljali še nadalje ob lažji kršitvi Pravil šolskega reda, seveda 
ob tehtnem premisleku in v sodelovanju razrednika s šolsko svetovalno službo. Restitucija mora 
namreč vedno biti v tesni povezavi s povzročeno škodo, povzročiteljem ter »žrtvijo« (pa naj si gre za 
predmet, žival, osebo ali skupino oseb). 
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Primeri restitucije: 
o pospravljanje malice 
o pomoč pri jutranjem varstvu in OPB 
o skrb za urejenost garderob 
o pomoč pri urejanju šolske okolice 
o priprava tematsko povezanih tem s posameznikovo kršitvijo  
o pomoč v knjižnici 
o pomoč sošolcu, ki jo določi učitelj ali razrednik 
o pomoč čistilkam 
o ……………………….. 

 

3.3 PREPOVEDI IN UKINITVE 

o Učenec, ki ogroža sebe in druge, se ne udeleži dnevov dejavnosti – ostane pri pouku. 
o Učencu se v primeru kršitev ukinejo ugodnosti statusa športnika ali kulturnika za določen 

čas. 
 

3.4 ODSTRANITEV UČENCA IZ RAZREDA 

Če učenec kljub predhodnim pogovorom, dogovorom in opozorilom učitelja nadaljuje s kršitvami in 
onemogoča izvajanje pouka oz. drugih vzgojno  izobraževalnih dejavnosti, ga lahko učitelj odstrani 
iz razreda. O tem obvesti otrokove starše. Učenec v času odstranitve opravlja delo pod strokovnim 
nadzorom svetovalnega delavca ali prostega učitelja. Učitelj in svetovalni delavec še isti dan opravita 
z učencem razgovor. 

3.5 MEDIACIJA 

 
V okviru VN bo Šolska svetovalna služba še naprej uporabljala mediacijo kot osnovno metodo 
razreševanja lažjih in težjih konfliktov med učenci. 
 

3.6 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 (glej 
Pravilnik o vzgojnih opominih v osnovni šoli). 
Vzgojni opomin se v nekaterih primerih lahko izreče tudi takoj, kadar razrednik v sodelovanju s 
šolsko svetovano službo in ravnateljem presodi, da posledice kršitve tako grobo posegajo v 
integriteto posameznika, skupine ali šole kot celote, da ne bi imelo smisla uporabiti vseh prej 
naštetih oblik vzgojnega delovanja. Dokončno o tem odloči učiteljski zbor. 
Primeri takojšnjega izreka vzgojnega opomina: 

o verbalno, fizično in spletno nasilje 
o ponarejanje šolske dokumentacije 
o uporaba pirotehničnih sredstev v šoli in njeni okolici 
o izsiljevanje učencev, učiteljev ali kateregakoli osebja na šoli 
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o snemanje in fotografiranje 
o spolno nadlegovanje 
o kraja in uničevanje šolske lastnine 

…………………………………………………….. 
 
Učenec, ki mu v  preteklem ali tekočem šolskem letu zaradi neupoštevanja pravil šolskega reda in 
hujših kršitev le-teh razredni učiteljski zbor izreče en vzgojni opomin, se po presoji razrednika ne 
sme udeležiti zaključne ekskurzije oz. drugih nadstandardnih programov šole. 
Obrazložitev: 

o učenec je s svojimi kršitvami izkazal, da je neodgovoren, 
o učenec s svojimi dejanji ogroža lastno varnost, 
o učenec s svojimi dejanji ogroža varnost drugih otrok, 
o učenec ne upošteva avtoritete odrasle osebe, 
o učenec je oportunističen, 
o za učenca oz. njegovo varnost učitelj ne more jamčiti. 

 
OPOMBA: 
Učenec, ki mu je bil izrečen vzgojni opomin, ne more dobiti plakete osnovne šole. 

4 POHVALE, PRIZNANJA, NAGRADE 

Učenci ali skupine učencev lahko za uspešno in prizadevno delo ter vedenje, ki izstopa v pozitivni 
smeri ali je v skladu z vzgojnim načrtom naše šole, prejmejo pohvale, priznanja in nagrade.  
Pohvale, priznanja in nagrade učencem ali skupinam učencev predlagajo: oddelčne skupnosti in 
skupnosti učencev šole, razrednik, drugi strokovni delavci šole, mentorji dejavnosti, ravnatelj, starši. 
  
POHVALE LAHKO PREJMEJO ZA:  

a) dobro opravljene domače naloge,  
b) dobro sodelovanje pri pouku, 
c) pomoč sošolcu, učitelju, 
d) prizadevnost, 
e) pohvalimo tudi učence, ki tudi kljub trudu ne morejo doseči večjih uspehov. 

  
OBLIKE: 

a) ustna pohvala razrednika ob priložnosti, 
b) pisna pohvala razrednika, 
c) pohvala preko šolskega radia, 
d) pohvala razrednika (med letom ustna, ob koncu pisna), 
e) osebna pohvala ravnatelja, 
f) v obliki diplome, javnega govora, 
g) nagrade: sladkarije, kopanje, igre za celoten razred. 

 
 
OPOMBA: 
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Ostale oblike pohval in nagrad, ki smo jih uporabljali že doslej (pohvale za učni uspeh, pohvale za 
športne dosežke, pohvale na kulturnem področju, pohvale za delo v razredni skupnosti …), bomo 
seveda učencem izrekali tudi nadalje. 
 
 

Ravnatelj: mag. Damjan Osrajnik 


