Na podlagi 60. e člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 in spremembe) je svet
Osnovne šole Frana Kranjca Celje sprejel
PRAVILA ŠOLSKEGA REDA
V OŠ Frana Kranjca Celje

1. člen
(namen pravil)
Ta pravila natančneje opredeljujejo dolžnosti in odgovornosti učencev, načine zagotavljanja
varnosti, pravila obnašanja in ravnanja, kršitve, postopke in ukrepe v primeru kršitev pravil,
organiziranost učencev, opravičevanje odsotnosti ter sodelovanje pri zagotavljanju
zdravstvenega varstva učencev.

2. člen
(opredelitev pojmov)
a. Učenec je spolno nevtralen izraz za udeleženca ali udeleženko v učnem procesu, ki
obiskuje pouk v OŠ Frana Kranjca Celje in ni delavec šole.
b. Mlajši učenec je učenec, ki še ni dopolnil 14 let.
c. Starejši učenec je učenec, ki je že dopolnil 14 let.
d. Učenec s posebnimi potrebami je učenec z odločbo pristojne institucije, s katero so
ugotovljene in opredeljene posebne potrebe tega učenca.
e. Kršitev je vsako ravnanje ali dejanje učenca, ki je v nasprotju z veljavno zakonodajo, s
temi pravili ali z ostalimi akti šole. Kršitve razčlenjujemo s temi pravili na lažje, težje in
najtežje.
f. Postopek je proces, ki se začne z opredelitvijo kršitve in konča z vzgojnim ukrepom, ki
je v skladu s temi pravili.
g. Vzgojni ukrep je končni rezultat postopka, ki na zakonit in predvidljiv način določa
odziv šole na ugotovljeno kršitev.

3. člen
(dolžnosti, odgovornosti in pravice učenca)
Dolžnosti učenca so, da:
a. ravna v skladu s pravili šolskega reda ter internih pravil,
b. redno in točno obiskuje pouk ter ostale načrtovane vzgojno-izobraževalne dejavnosti,
c. odgovorno opravlja naloge dežurnega učenca in reditelja v razredu,
d. učencev in delavcev šole ne ovira in ne moti pri delu,
e. se primerno in spoštljivo vede (pozdravlja, posluša sogovornika, ne kriči, ne preklinja
ipd.)
f. spoštuje pravice drugih učencev in delavcev šole ter ima do njih spoštljiv in strpen
odnos z upoštevanjem individualnosti in drugačnosti,
g. v šoli in izven nje skrbi za lastno zdravje in varnost ter ne ogroža zdravja in varnosti
drugih učencev in delavcev šole,
h. spoštljivo ravna s šolsko, svojo ter lastnino učencev, delavcev in obiskovalcev šole,
i. prinaša šolske potrebščine,
j. sodeluje v šolskih aktivnostih,
k. izpolnjuje svoje učne in druge obveznosti,

l.
m.
n.
o.

sodeluje pri urejanju šolskih prostorov in šolske okolice,
sodeluje pri pozitivni prepoznavnosti šole,
upošteva pravila knjižničnega reda in reda drugih prostorov ali dejavnosti,
izpolni devetletno osnovnošolsko obveznost.

Učenec je odgovoren za dosledno izpolnjevanje svojih dolžnosti in za kršitve zakonskih in
šolskih predpisov, vključno s temi pravili. Mlajši učenec ni kazensko odgovoren za najtežje
kršitve. Starejši učenec je kazensko odgovoren za najtežje kršitve. Učenec je odškodninsko
odgovoren po splošnih pravilih civilnega prava (obligacijskega zakonika).
Pravice učenca so, da:
a. obiskuje pouk in druge vzgojno-izobraževalne dejavnosti,
b. pridobiva kompetence za vseživljenjsko učenje,
c. mu je v šoli zagotovljeno varno in spodbudno okolje,
d. mu šola zagotavlja obravnavo v skladu s Splošno deklaracijo o človekovih pravicah in
Konvencijo otrokovih pravic,
e. mu šola zagotovi varovanje osebnih podatkov v skladu z zakonodajo,
f. vsi zaposleni na šoli spoštujejo njegovo osebnost in individualnost ter njegovo
dostojanstvo in pravico do zasebnosti,
g. se mu nudi kakovosten pouk,
h. dobi o svojem delu sprotno, pravično in utemeljeno povratno informacijo,
i. dobi pri svojem delu pomoč in podporo,
j. sodeluje pri organizaciji in vrednotenju dela in življenja na šoli,
k. se vključuje v delo oddelčne skupnosti, skupnosti učencev in šolskega parlamenta,
l. so mu dostopne storitve šolske knjižnice,
m. sodeluje pri ocenjevanju,
n. sodeluje pri skupnih aktivnostih šole.

4. člen
(načini zagotavljanja varnosti)
Nadzor na šolskem območju je organiziran z dežurstvom učiteljev in učencev ter z
dejavnostjo informatorja. Učenci so dolžni upoštevati navodila nadzornih oseb.
Učencem zagotavljamo varnost:
a. z doslednim izvajanjem predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu;
b. z izvajanjem osnovnega preventivnega zdravstvenega programa;
c. z izvajanjem prometno varnostnega programa, ki obsega:
 izvajanje učnega programa prometne vzgoje pri rednem pouku,
 vsakodnevno osveščanje učencev o doslednem upoštevanju prometnih predpisov
pri vključevanju v promet kot pešci ali vozači, s poudarkom na odgovornem
vedenju,
 prikaz varnih dohodov do šole s prometno varnostnim načrtom na vhodih v šolo,
 obveščanje staršev o njihovi vlogi in odgovornosti pri vzgoji otrok za varno
vključevanje v promet,
 urejanje prometa s prometno signalizacijo na vseh dohodih v šolo,
 omejitev dostopa vozil do šolske stavbe,
 prepoved prihoda v šolo s kolesom, rolerji, skiroji, rolkami in drugo podobno
opremo (zaradi nevarnih poti v šolo);

 drugo;

d. z dežurno službo učencev v času pouka na glavnem vhodu v šolo;
e. z dežurstvom učiteljev in informatorja v prostorih šole med odmori;
f. z oblikovanjem oddelkov in skupin učencev v skladu z veljavnimi normativi in
standardi in z zagotavljanjem ustreznega števila spremljevalcev v različnih
dejavnostih, v skladu z veljavnimi normativi in standardi in navodili za izvajanje učnih
načrtov;
g. z zaklepanjem vhodov v šolo v času pouka,
h. z videonadzorom ter z varovanjem šole z alarmnim sistemom, povezanim z varnostno
službo ter njihovimi dnevnimi in nočnimi obhodi.
Naloge dežurnih učencev v avli:
Dežurstvo učencev je organizirano v glavni avli šole od 8.15 do 14.40. Opravljajo ga učenci in
učenke 7., 8. in 9. razreda, ki morajo upoštevati navodila in razporede za dežurne učence,
objavljene v mapi dežurstva.
- Učenec zjutraj prevzame mapo dežurstva v tajništvu, tja jo po koncu dežuranja tudi vrne.
- V mapi dežurstva izpolni svojo stran: vpiše datum in uro dežuranja, svoje podatke, opombe
(posebnosti tega dne) in vse obiskovalce šole ter učence – zamudnike (ime, priimek, namen
obiska in uro prihoda oz. odhoda). Med obiskovalce ne sodijo delavci šole (torej jih ne vpisuješ v
mapo).
- Prebere ta navodila in jih med dežurstvom izpolnjuje.
- Obiskovalce sprejme prijazno (ne pozabi na razločen pozdrav!) in jih vpraša po imenu in namenu
obiska (to vpiše v mapo). Če je potrebno, jim pokaže pot ali jih spremi do želene osebe.
- Skrbi za red med odmori in za urejenost razstav v avli in na hodnikih. Skrbi za varčevanje z
energijo, zato ugaša luči v avli in na hodnikih. Če opazi kakšno napako ali neljub dogodek (npr.
polita tla), takoj obvesti hišnika ali čistilko. Ko rabi pomoč, poišče dežurnega učitelja (po
seznamu) ali informatorja.
- Če ga kdo od učencev prosi za pomoč, mu pomaga. Če kdo nujno rabi učitelja, ga gre poiskat
(potrkat) v zbornico.
- Ob 12.00 gre v kuhinjo po sadje in kruh in ju postavi na pripravljeno mizo v avli. Ob 14.00 posode
vrne v kuhinjo.
- Ostale naloge opravi po navodilih delavcev šole.
- Mapa dežurstva je pomemben dokument, zato pazi nanjo, je ne uničuje in skrbno izpolni svojo
stran.
Naloge dežurnih učencev v jedilnici:
Učenci 5. in 6. razreda dežurajo tudi v jedilnici. Dežurstvo se začne takoj po 5. uri in traja do
13.50.
- Učenec se javi pri glavni kuharici in prejme navodila oz. morebitne dodatne naloge.
- Obleče predpasnik in si umije roke.
- Najmlajšim učencem pomaga pri pripravi pladnjev in jedilnega pribora.
- Najmlajšim učencem pomaga pri oddaji pladnjev.
- Ko učenci zapustijo mizo, jo dežurni pobriše z mokro krpo.
- Opravi dodatne naloge po navodilih dežurnega učitelja ali kuharic (pomete tla, pobriše
politja, pobere razbite črepinje ...).
- Kosilo poje med dežuranjem, ko ni gneče.
- Ob koncu izdajanja kosil se javi pri glavni kuharici. Če je opravil vse naloge, zloži in
pospravi predpasnik ter si ponovno umije roke.
Naloge rediteljev
Reditelji opravljajo naloge po dogovoru z razrednikom.

Naloge rediteljev, zadolženih za malico, so:
- v glavnem odmoru iz šolske kuhinje prinesejo malico v razred in jo razdelijo sošolcem;
- po malici počistijo klopi, pospravijo posodo in jo odnesejo v kuhinjo.

-

Naloge rediteljev, zadolženih za učilnico, so:
na začetku glavnega odmora izvedejo minuto za zdravje;
ob pričetku ure javijo učiteljem odsotnost učencev;
po vsaki učni uri očistijo tablo in uredijo učilnico;
obvestijo ravnatelja ali njegovega pomočnika, če učitelja več kot 10 minut po zvonjenju ni
k pouku.

5. člen
(pravila obnašanja in ravnanja)
Obnašanje med poukom
a. Pouk poteka pod vodstvom učiteljev in drugih strokovnih delavcev. Učenci prihajajo k
uram pravočasno, pripravijo potrebne pripomočke, sedijo na svojih mestih, poslušajo
razlago, upoštevajo navodila in opozorila učiteljev, aktivno sodelujejo ter po končani
uri za seboj pospravijo. Iz učilnice odidejo, ko učitelj zaključi uro.
b. Med poukom učenci upoštevajo dogovorjena pravila pri posameznem učitelju oz.
predmetu.
c. Učenec, ki zamudi pouk, takoj odide v učilnico, se opraviči učitelju in pri tem ne moti
pouka.
Oblačila in obutev
a. Učenci si v garderobah sezujejo čevlje in se preobujejo v copate. Nošenje copat je
obvezno. Čevlje in vrhnja oblačila puščajo v garderobi v garderobnih omaricah.
Učenci skrbijo za urejenost garderobe.
b. Pri pouku športa so učenci oblečeni v športna oblačila in obuti v športne copate.
c. Na športnih dnevih, ekskurzijah in drugih oblikah šolskih dejavnosti izven prostorov
šole morajo biti učenci oblečeni in obuti v skladu z navodili učiteljev.
d. Učenci v šolo prihajajo primerno urejeni (ne izzivalno in pomanjkljivo).
Mobilni telefoni in druge elektronske naprave
a. V času šolskih in obšolskih dejavnosti ter med odmori je prepovedana uporaba
mobilnih telefonov in drugih elektronskih naprav, razen če je potrebna za
zagotavljanje varnosti ali zdravja učenca. Učenci, ki prinašajo elektronske naprave v
šolo, jih na lastno odgovornost puščajo v garderobnih omaricah.
b. V nujnih primerih lahko učenci uporabijo telefon v tajništvu šole.
c. Zvočno in slikovno snemanje in fotografiranje učencev in delavcev šole brez
njihovega soglasja ni dovoljeno.
Gibanje po šoli
a. Učenci prihajajo v šolo največ 10 minut pred pričetkom pouka.
b. Pred poukom gibanje po šoli ni dovoljeno, razen v primerih predur, JV ali JVV.

c. Učence 1. razredov do učilnice oz. črte samostojnosti obvezno spremljajo starši. Za
prvošolce je pred poukom organizirano jutranje varstvo, zato so lahko v šoli že od
6.15 dalje.
d. Za vozače s kombiji in morebitno edino vožnjo šolskih avtobusov je organizirano
jutranje varstvo vozačev od 7.15 dalje.
e. Med odmori učenci na naslednjo uro počakajo v učilnici (razredna stopnja), oziroma
pred učilnicami, na hodnikih, v avli (predmetna stopnja) ali knjižnici (v skladu z
urnikom izposoje).
f. Učenci se med odmori ne zadržujejo v garderobi, lahko pa gredo v omarice iskat
potrebščine za pouk.
g. Na malico v jedilnico pospremijo učence samo učitelji ŠPO. Na kosilo hodijo učenci v
spremstvu učiteljev OPB, VV in ID po urniku kosil. V telovadnico vstopajo učenci ob
prisotnosti učitelja. Učenci 4.-9. razreda na učitelja počakajo v spodnji avli.
h. Po pouku in drugih šolskih dejavnostih gredo učenci domov ali v oddelek
podaljšanega bivanja ali v oddelek varstva vozačev.
i. Za vozače je obvezno čakanje v varstvu vozačev do odhoda šolskih prevozov.
j. V šolskih prostorih, okolici šole in na avtobusni postaji se učenci po pouku ne
zadržujejo po nepotrebnem.
k. Učenci odhajajo iz podaljšanega bivanja domov v spremstvu staršev ali sami (na
osnovi pisnega dovoljenja staršev). Starši, ki pridejo po svojega otroka, ga prevzamejo
pred učilnico / igriščem in o odhodu obvestijo učitelja.
l. V dopoldanskem času učenci ne zapuščajo šole, razen za potrebe pouka, pod
vodstvom oziroma po navodilih učiteljev ali strokovnih delavcev.
m. Izjemoma lahko učenci šolo zapustijo po predhodnem obvestilu staršev učitelju,
oziroma razredniku.
n. Starši se pred in med poukom ne zadržujejo v šolskih prostorih in ne spremljajo svojih
otrok do učilnic. Prav tako med poukom ne motijo dela v razredih, ne čakajo otrok
pred šolskimi prostori in se ne gibajo po šoli.
Prevzemanje prvošolcev iz šole
a. Starši so dolžni v pisni obliki sporočiti šoli seznam vseh oseb, ki lahko prevzamejo
učenca iz šole.
b. Starši so dolžni šolo seznaniti z omejitvami, kot je prepoved približevanja učencu.
c. Kadar učitelj dvomi, da je oseba, ki želi otroka prevzeti, do tega res upravičena, po
telefonu pri starših preveri upravičenost osebe do prevzema otroka. Šola ne sme
izročiti učenca osebi, ki kaže vidne znake opitosti ali vpliva prepovedanih substanc.
Šola pokliče drugega starša (ali zakonitega zastopnika otroka), ki mora organizirati
varno spremstvo učenca. Če tudi to ni mogoče, šola pokliče CSD ali policijo.
Prehrana
a. Malico učenci uživajo v učilnici. Vsak učenec počisti za seboj, reditelji pa preverijo, če
je vse urejeno.
b. Kosilo uživajo učenci v jedilnici po urniku kosil. Zaradi prostorske stiske dosledno
upoštevajo navodila dežurnih učiteljev.
c. V času kosila so učenci obuti v copate, šolske torbe pa pustijo na dogovorjenem
mestu.
d. Učenci upoštevajo kulturo prehranjevanja.
e. Prinašanje hrane in pijače v šolo ni dovoljeno, razen v primeru obšolskih dejavnosti,
ko je takšno navodilo.
f. Šolska malica je obvezna za vse učence.
g. Učenec lahko prejema dietno prehrano izključno na osnovi zdravniškega potrdila.

Skrb za lastnino in urejenost šole
a. Za svoje stvari skrbijo in odgovarjajo učenci sami.
b. V šolskih in drugih prostorih, kjer se odvijajo šolske in obšolske dejavnosti, vsi učenci
spoštujejo šolsko in tujo lastnino.
c. Učenci ne smejo namenoma povzročiti škode na šolskem inventarju.
d. Če učenci opazijo poškodbe na šolski opremi ali drugih pripomočkih, o tem obvestijo
učitelja ali hišnika.
e. V šolskih prostorih in v sanitarijah učenci skrbijo za čistočo, varčnost s papirjem,
vodo in energijo. O nepravilnostih ali nečistoči obvestijo čistilko.
f. Če učenec izgubi ključek svoje garderobne omarice ali čip za kosilo, o tem obvesti
tajništvo. V primeru izgube izkaznice šolske knjižnice, o tem obvesti knjižničarko. Šola
poskrbi za nadomestilo in stroške izdelave zaračuna staršem preko položnice.

6. člen
(prepovedi in omejitve)
Na območju šolskega prostora in izven njega v času šolskih dejavnosti je prepovedano:
a. prinašanje, posedovanje, skrivanje, ponujanje, prodajanje, uživanje cigaret, alkohola,
drog in drugih psihoaktivnih sredstev;
b. prinašanje, posedovanje, skrivanje, ponujanje, prodajanje in uporaba pirotehničnih in
drugih sredstev ali nevarnih predmetov, ki lahko ogrožajo zdravje ali življenje;
c. vsako fizično, verbalno, psihično, spolno, spletno idr. nasilje nad učenci in delavci
šole;
d. namerno poškodovanje ali kraja šolske lastnine ali lastnine drugih učencev, delavcev
in obiskovalcev šole;
e. vpisovanje, ponarejanje uradnih podatkov, popravljanje, uničevanje podpisov, kraja
identitete ipd.
f. nedovoljeno fotografiranje, snemanje in objavljanje posnetkov;
g. okrnitev ugleda šole s škodljivimi posledicami;
h. napeljevanje k najtežjim kršitvam;
i. laganje, goljufanje z namenom prikrivanja kaznivega dejanja;
j. vsa ostala dejanja, ki jih veljavna zakonodaja opredeljuje kot kazniva.

7. člen
(kršitve)
Za kršitev se šteje vsako ravnanje ali dejanje učenca, ki je v nasprotju s pravili šolskega reda,
ostalimi akti šole ali veljavno zakonodajo ter je storjeno na območju šolskega prostora in
izven njega v času šolskih dejavnosti.
Kršitve delimo na lažje, težje in najtežje. Pri razvrščanju kršitev si pomagamo s prilogo A tega
pravilnika.
V primeru kršitev, pri katerih je bila povzročena škoda, je potrebno upoštevati starost
kršitelja:
 Mladoletnik do dopolnjenega sedmega leta ne odgovarja za škodo, ki jo povzroči.
 Mladoletnik od dopolnjenega sedmega do dopolnjenega štirinajstega leta ne
odgovarja za škodo, razen če se dokaže, da je bil ob povzročitvi škode zmožen
razsojati.



Mladoletnik z dopolnjenimi štirinajstimi leti odgovarja po splošnih pravilih o
odgovornosti za škodo.

Mlajši učenci za najtežje kršitve kazensko ne odgovarjajo. Ko učenec dopolni 14 let starosti,
se njegova kršitev presoja tudi z vidika mladoletnikove kazenske odgovornosti.
8. člen
(postopki in ukrepi v primeru kršitev)
Pred postopki in ukrepi šola uporabi osnovno vzgojno delovanje.
V primeru ugotovljenih kršitev in 6. člena teh pravil lahko šola sproži ustrezne postopke in
ustrezno ukrepa proti kršitelju. Pri tem mora dosledno upoštevati naslednja načela:
a. Učencu se ne sme izreči ukrepa, s katerim bi bile kršene njegove zakonite pravice.
b. Spore je potrebno najprej reševati na miren način.
c. Načelo postopnosti: proti kršitelju, pri katerem je bila prvič ugotovljena kršitev, mora
šola uvesti postopek, ki vodi do najmilejšega predvidenega ukrepa. V primeru nadaljnjih
kršitev se ukrepi stopnjujejo.
d. Kršitev mora biti ugotovljena brez razumnega dvoma. V nasprotnem primeru šola proti
kršitelju ne sme ukrepati.
e. Načelo sorazmernosti: izrečeni ukrep mora biti sorazmeren s težo kršitve.
f. Načelo individualizacije: pri izbiri postopka in izreku vzgojnega ukrepa je potrebno
upoštevati vse subjektivne in objektivne okoliščine primera.
g. Načelo kontradiktornosti: kršitelju je potrebno omogočiti izjavo o kršitvenem dejanju ali
dogodku in o izjavah nasprotne strani.
h. Proti kršitelju se v isti zadevi lahko ukrepa samo enkrat.
i. Privilegij zoper samoobtožbo: šola od kršitelja ne sme pridobiti priznanja krivde ali
kakršnihkoli izjav o kršitvi na nezakonit način.
Pri izbiri postopkov in vzgojnih ukrepov upoštevamo postopnost in si pomagamo s prilogo A
teh pravil.
a. Za lažje kršitve (zeleno obarvane v prilogi A) strokovni delavec predlaga primerne
vzgojne postopke in/ali alternativne vzgojne ukrepe. Alternativni vzgojni ukrep izbere in
izreče razrednik. Pri tem se lahko posvetuje z učitelji in/ali šolsko svetovalno službo.
b. Za težje kršitve (rumeno obarvane) učiteljski zbor na pisni predlog razrednika izreče
administrativni vzgojni opomin po Pravilniku o vzgojnih opominih v OŠ.
c. Najtežje kršitve (rdeče obarvane) šola odstopi v obravnavo ustreznim zunanjim
institucijam (CSD, policija, sodišče).
9. člen
(tričlanska komisija)
Tričlanska komisija obravnava težje kršitve, za katere je v prilogi A teh pravil predviden
postopek pred tričlansko komisijo. Naloga tričlanske komisije je tudi opredeljevanje kršitev,
ki v prilogi A teh pravil niso navedene, in predlaganje postopkov in ukrepov, ki so sicer v
prilogi A teh pravil predvideni, vendar bi bili zaradi osebnih ali drugih okoliščin v konkretni
zadevi neprimerni. Tričlanska komisija predlaga postopek in možne ukrepe za obravnavo teh
kršitev.
Vsaj tričlansko vzgojno komisijo skliče ravnatelj za vsak primer posebej (ad hoc).

10. člen
(pohvale, priznanja, nagrade)
Učencem se za izjemne dosežke in prizadevno delo podeljujejo pohvale, priznanja in nagrade.
Predlagajo jih delavci šole, svetovalna služba, ravnateljica in ostali delavci šole, izrekajo pa jih
razredniki, strokovni delavci, svetovalna služba in ravnateljica.
Pohvale
a. Ustne pohvale se izrekajo sproti v oddelku. Izrečejo se za enkratno dobro delo ali aktivnost
(pomoč sošolcu, izboljšan učni uspeh, napredek na nekem področju, osebnostni napredek,
samoiniciativnost, itd). Zapišemo jih v anekdotske zapise.
b. Pisne pohvale se podeljujejo ob koncu šolskega leta učencu za celotno šolsko leto za:
 prizadevnost in doseganje dobrih rezultatov pri šolskih in izvenšolskih dejavnostih,
 prizadevno delo v oddelčni in šolski skupnosti,
 pozitiven odnos do sošolcev, delavcev šole ter ostalih,
 nudenje pomoči drugim,
 druge razloge, ki jih predlaga učitelj, mentor, ravnatelj ali učiteljski zbor.
Pisne pohvale podeli razrednik od 1. do 9. razreda oz. mentor dejavnosti ob koncu šolskega leta za
delo v preteklem šolskem letu.
Javno obveščanje o pohvalah poteka preko dogovorjenih načinov obveščanja v šoli.
c. pohvale učiteljskega zbora se podeljujejo učencem 9. razreda, ki so z aktivnim delom
pripomogli k lastnemu ugledu ter ugledu šole (šport, kultura, druge dejavnosti). Odločitev o
pohvalah učiteljskega zbora sprejme učiteljski zbor na predlog razrednika. Praviloma se
izrekajo v oddelku ali na zaključni prireditvi. Podeljuje jih razrednik, mentor dejavnosti ali
ravnatelj.
Priznanja
Pisno priznanje se lahko podeli učencu kateregakoli razreda ali oddelčni skupnosti. Priznanje je
praviloma plaketa. Odločitev glede priznanja sprejme učiteljski zbor na predlog razrednika. Priznanje
šole podeli učencu oz. oddelčni skupnosti ravnatelj ob zaključku šolskega leta.
Priznanja se podelijo za:




večletno aktivno delo, prizadevnost, napredek in doseganje vidnih rezultatov pri šolskem in
izvešolskem delu, prizadevno delo v oddelčni skupnosti in šolski skupnosti;
posebno spoštljiv in pozitiven odnos do sošolcev in ostalih udeležencev vzgojno-izobraževalnega
dela;
visoke dosežke na občinskih, področnih in državnih tekmovanjih.

Nagrade
Poleg priznanj lahko učenci na predlog strokovnega delavca prejmejo tudi knjižne nagrade oz.
nagradni tabor.
Naj frakci:
Najuspešnejši razred, ki je v šolskem letu zbral največ točk po tedenskih ocenah naključnih šolskih
ur, dobi starosti in trenutni tržni ponudbi ustrezno nagrado - nagradni dan. Kriteriji so nastali na
podlagi predlogov strokovnih delavcev in učencev.

Vpis v zlato knjigo
V zlato knjigo ob zaključku šolanja v OŠ vpišemo učence, ki so v vseh razredih dosegli povprečno
zaključno oceno vseh predmetov najmanj 4,5.

11. člen
(organiziranost učencev)
Oddelčna skupnost
V osnovni šoli se učenci organizirajo v oddelčne skupnosti. Oddelčna skupnost je temeljna
oblika organiziranosti učencev enega oddelka.
Učenci oddelčne skupnosti volijo dva predstavnika oddelka v skupnost učencev šole. Volitve
so tajne.
Skupnost učencev šole
Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se oddelčne skupnosti preko svojih predstavnikov
povezujejo v skupnost učencev šole, ki sprejme letni program dela. Skupnost učencev ima
mentorja, ki ga imenuje ravnatelj izmed strokovnih delavcev šole.
Šolski parlament
Šolski parlament je izvršilni organ skupnosti učencev šole. Sestavljajo ga učenci, ki jih izvoli
skupnost učencev šole. Število predstavnikov je toliko, kolikor je oddelkov na šoli. Sklicatelj
šolskega parlamenta je mentor skupnosti učencev šole. Pobudo za sklic šolskega parlamenta
lahko poda tudi predstavnik oddelčne skupnosti ali ravnatelj. Šolski parlament se skliče
najmanj dvakrat letno.

12. člen
(sodelovanje staršev s šolo)
a. Vsak izostanek svojega otroka morajo starši opravičiti v roku petih delovnih dni po
prihodu učenca v šolo. Izostanek do 5 delovnih dni opravičijo starši, daljšega pa zdravnik.
b. Koriščenje prostih dni so starši dolžni najaviti 3 dni pred izostankom. Za strnjeno
koriščenje 5 dni ali izjemoma več morajo starši pred koriščenjem oddati pisno vlogo
razredniku in pridobiti dovoljenje ravnatelja.
c. Izreden odhod iz šole (slabo počutje, zdravniški pregledi, druge obveznosti ...) je dovoljen
le z vednostjo razrednika oziroma učitelja, ki v razredu poučuje v času odhoda, in to v
spremstvu staršev ali skrbnikov učenca.
d. Starši so dolžni spremembe osebnih podatkov (priimek, naslov, tel. št.) takoj, oz.
najkasneje v 7 dneh, uradno sporočiti v tajništvo šole.
e. Starši redno sodelujejo z učitelji na govorilnih urah in roditeljskih sestankih. Nastala
vprašanja, dileme in težave pa rešujejo po ustaljenih zaporednih korakih: učitelj –
razrednik – svetovalna služba – ravnatelj.
f. Po telefonu in e-pošti učitelji staršem ne posredujejo informacij o otroku. Temu so
namenjeni osebni stiki z učitelji.

g. Starši se ob prihodu v šolo javijo pri dežurnem učencu v avli. Med poukom se ne
sprehajajo po šoli in ne čakajo otroka pred razredom oz. znotraj šole.
h. V šoli starši ne uporabljajo mobilnih telefonov.
i. Starši učencev 2. – 9. r. ne vozijo v šolo z osebnim avtomobilom, ker imajo učenci
zagotovljene brezplačne šolske prevoze in ker v okolici šole zelo primanjkuje parkirnih
mest.
j. Otroke 1. razreda pa so dolžni pospremiti do šole, a samo do črte samostojnosti.

13. člen
(sodelovanje pri zagotavljanju zdravstvenega varstva učencev)
a. Učence učimo in osveščamo o ohranjanju zdravja ter organiziramo in izvajamo
preventivna zdravstvena predavanja in delavnice za vse učence. Prav tako obveščamo
starše o zdravstvenih pojavih, ki jih opazimo ali ugotovimo in bi lahko ogrožali učence.
b. Starši so dolžni obvestiti šolo o zdravstvenem stanju učenca in posebnih zahtevah za
ohranjanje njegovega zdravja, kadar je to potrebno za zagotavljanje ustreznega
zdravstvenega varstva učenca ali drugih v času pouka in dejavnosti izven prostorov šole.
c. Obolelih otrok starši nikakor ne pošiljajo v šolo, saj s tem poleg svojega otroka ogrožajo
tudi druge učence in delavce šole. V takih primerih takoj pokličemo starše, da pridejo po
otroka v šolo, po potrebi pa obvestimo tudi zdravstveno službo.
d. Za zdravstveno indicirane diete morajo starši prinesti zdravniško potrdilo in se o
posebnostih prehrane osebno pogovoriti s kuharico. Drugih diet in posebnosti v
prehrani šola učencem ne more zagotavljati.
e. Starši so doma dolžni redno spremljati otroka in ob pojavu nalezljivih nadlog, kot je
ušivost ipd., takoj in ustrezno ukrepati.
Sistematski pregledi in cepljenje
Sistematika se izvaja v Zdravstvenem domu Celje, ki po svojem razporedu v času pouka
pokliče cel razred naenkrat na sistematski pregled. Tja učence spremljajo šolski delavci.
Starši se o otrokovem zdravju pozanimajo neposredno pri zdravniku.
Zobozdravstvene storitve
Sistematika se prav tako, po enakem pristopu, izvaja v Zdravstvenem domu Celje. V šoli pa se
za učence 2.-5. razreda izvaja tudi naključno testiranje čistosti zob v izvedbi zobozdravstvene
sestre.

14. člen
(veljavnost pravil in izjava o seznanitvi)
Pravila šolskega reda začnejo veljati naslednji dan po sprejetju na Svetu šole. Z njimi se
seznanijo vsi zaposleni delavci, učenci šole in njihovi starši.

Sprejeto na sestanku Sveta šole dne: 3.10.2019

Predsednik sveta šole: Darinka Čobec

Danica Šalej,
Ravnateljica

Obravnavano na:
 na pedagoški konferenci učiteljskega zbora dne 30.9.2019,
 na seji sveta staršev dne 1.10.2019,
 na redni seji sveta šole dne 3.10.2019.

Priloge:
1. Seznam kršitev, postopkov in ukrepov
2. Opisi postopkov

