
Pravilnik o rabi sodobnih mobilnih naprav v šoli – OŠ Janka Kersnika Brdo 

1. člen 

(vsebina pravilnika) 

Pravilnik določa dovoljene načine rabe sodobnih mobilnih naprav v času vzgojno-

izobraževalnega dela šole ter nedovoljene načine in ukrepanje v primeru kršenja pravilnika, 

pri čemer se šola zavzema za načela varne in odgovorne rabe sodobnih mobilnih naprav in 

spleta.  

2. člen 

(uporaba sodobnih mobilnih naprav) 

V času vzgojno-izobraževalnega dela šole ter v vseh oblikah varstva in drugega razširjenega 

programa je učencem v šoli prepovedana uporaba sodobnih mobilnih naprav (mobilni 

telefoni, pametne ure, zvočniki, prenosniki, tablice ipd.). Prav tako je prepovedana uporaba 

sodobnih mobilnih naprav v času vseh dejavnosti, ki jih organizira šola, bodisi v šoli ali izven 

šolskega prostora (dnevi dejavnosti, ekskurzije, interesne dejavnosti, šole v naravi, tabori 

idr.).  

Izjema je uporaba sodobnih mobilnih naprav v vzgojno-izobraževalne namene po 

predhodnem dogovoru z učiteljem. 

3. člen 

(izklop naprav) 

Učenci morajo imeti vse sodobne mobilne naprave v času vzgojno-izobraževalnega dela šole 

ter v vseh oblikah varstva in drugega razširjenega programa šole izključene. 

4. člen 

(nujni primeri) 

Učenci lahko v nujnih primerih in izrednih/spremenjenih okoliščinah pokličejo svoje starše v 

tajništvu ali pri svetovalni službi. Vedno se lahko obrnejo tudi na razrednika oziroma učitelja 

in po dogovoru z njim v pričo učitelja opravijo klic staršev tudi iz svoje mobilne naprave. 

5. člen 

(prevzemanje odgovornosti) 

V primeru, da učenec v šolo prinese sodobno mobilno napravo, zanjo tudi v celoti odgovarja. 

Šola ne odgovarja za sodobne mobilne naprave učencev, za vsebine na njih ali ravnanje z 

njimi.  

Šola nima nobene odgovornosti v zvezi s krajo ali poškodbo sodobnih mobilnih naprav v šoli 

ali na poti v in iz šole.  

Šola oziroma učitelj ne odgovarja za poškodbo odvzete sodobne mobilne naprave.  

6. člen 

(najdene naprave) 

Najditelj mora najdeno sodobno mobilno napravo oddati v tajništvo šole.  



7. člen 

(nadlegovanje) 

Kakršnokoli nadlegovanje, besedno trpinčenje, nagovarjanje k nasilnim dejanjem, 

spodbujanje neprimernega vedenja preko spleta in/ali sodobnih mobilnih naprav ni 

dovoljeno in se skladno z Vzgojnim načrtom šole obravnava kot kršitev. 

8. člen 

(zloraba) 

Zloraba spleta (snemanje, prikazovanje, objavljanje, obrekovanje …) za izkazovanje 

nespoštljivosti ali zaničevanja vrstnikov, zaposlenih šole, prostorov v javni uporabi (šola, 

okolica šole, igrišča …) se skladno z Vzgojnim načrtom šole obravnava kot kršitev. 

9. člen 

(objavljanje vsebin) 

Prepovedana je kakršnakoli spletna objava učencev, učiteljev ter drugih delavcev šole (slike, 

imena, priimki, vzdevki …). Prav tako je prepovedano snemanje šolskih prostorov in 

dogodkov ter objavljanje teh na medmrežju ali v javnih občilih. Za objavo je potrebno 

pridobiti ustrezno soglasje. 

10. člen 

(ukrepi) 

V primeru kršenja 2. in/ali 3. člena tega pravilnika učitelj učencu odvzeme napravo in ob 

odvzemu zabeleži lažjo kršitev ter o dogodku obvesti razrednika. Učitelj odvzeto napravo 

shrani v tajništvu šole, kjer jo prevzamejo starši. 

Če učenec na poziv učitelja naprave le-temu ne izroči, mu učitelj zabeleži težjo kršitev ter o 

kršitvi obvesti starše. 

V primeru ugotavljanja kršenja 7., 8. in/ali 9. člena tega pravilnika učitelj učencu odvzame 

sodobno mobilno napravo. Naprava se shrani v tajništvu šole, starše se povabi na razgovor, 

kjer nato skupaj z otrokom pregledajo napravo za morebitne nedovoljene vsebine in 

poskrbijo za izbris le-teh.  

V primeru hujše kršitve 7., 8. in/ali 9. člena tega pravilnika lahko učiteljski zbor na podlagi 

pisnega utemeljenega predloga učencu neposredno izreče tudi vzgojni opomin. 

 

11. člen 

(veljavnost in uporaba) 

Ta pravilnik je bil sprejet s strani učiteljskega zbora in Sveta staršev OŠ Janka Kersnika Brdo. 

Pravilnik je bil potrjen na seji Sveta šole  OŠ Janka Kersnika Brdo 25. 9. 2019 ter začne veljati 

s 1. 10. 2019. 


