
kriitve

rSitev

Neprimerno ravnanje s hrano Pogovor uaitelja z uaencem

Neopraviien izostanek (strnjen; do
uano 10 ur)

Enkraten prihod k uri brez ustreznih
pripomotkov (tudi brez opreme za

port)

Ponavljajofe prihajanje k uri b
ustreznih pripomoakov (tudi b

opreme za Sport)

Odklanjanje dela (udenec noae pisati,

vendar pri tem ne moti ostalih)

Pogovor razrednika z u6encem

Pogovor uditelja z uiencem

rez

rez Pogovor razrednika z ufencem

Pogovor uaitelja z udencem

Pogovor razrednika z uiencem
Pogovor 5olske svetovalne sluibe, razrednika,
vodstva Sole in uaenca s starii

Moini ukrepi

Ustno opozorilo uiitelja in osebno opraviiilo uienca
in pisno obvestilo starlem

Ustno opozorilo uditelja in neopravitena ura

Udenec samostojno predela vsebino udne snovi, pri katerije
opravideno izostal (uaitelj lahko pri naslednji udni uri to tudi

no obvestilo star5em in neopravifene ure

ienec samostojno predela vsebino urne snovi, pri katerije
eopravideno izostal (utitelj lahko pri naslednji uani uri to tudi

ri)

stno opozorilo utitelja
Udencu se ne dovoli opravljati tistih Sportnih vaj, pri katerih bi

se lahko zaradi neustrezne opreme poikodoval. Namesto tega

lahko opravlja ustrezne vaje ali se izobraiuje o teoriji Sportne
vzgoje.

no obvestilo stariem

stno opozorilo uditelja

no obvestilo starSem (pod pis)

kontanje neopravljenih (utnih) obveznosti v ioli pod

adzorom uaitelja po pouku ali pred poukom s soglasjem in

nostjo stariev

Neopravideni izostanek (posamezna

ura)
Pogovor razrednika z udencem

5

Stran 1od 1"3

Priloga A: Seznam kr5itev, postopkov in ukrepov

Postopek

I



Neupoitevanje navodil uiitel.ja

Zadr;evanje v garderobah pred in po
pouku

Pogovor uaitelja z uaencem

Pogovor razrednika z utencem

Pogovor uaitelja z uaencem

Pogovor razrednika z utencem

Ustno opozorilo uditelia

Pisno obvestilo stariem

Ustno opozorilo uaitelja

Pisno obvestilo stariem

Ustno opozorilo uiitelja in osebno opravidilo uaenca

Pisno obvestilo stariem
Opravljanje dela v korist razredne ali Solske skupnosti;
odpravljanje povzroienega nereda v dolotenih prostorih -
uaitelj presodi, kdaj naj uienec delo opravi in tudi koliko aasa

za to potrebuje, pomoa v knji:nici, pomoa pri urejanju
zunanjih in notranjih Solskih povr5in, pomod v OPB, dodatno
de;urstvo

Ustno opozorilo uaitelja

Osebno opraviiilo utenca

Prekinitev opravljanja preverjanja ali ocenjevanja znanja,

odvzem pisnega izdelka in negativna ocena tega pisnega

izdelka (kadar gre za ocenjevanje znanja)

Ustno o pozorilo uaitelja

Vpis v e-asistenta/Pisno obvestilo stariem (podpis)

Neupoitevanje pravil pospravljanja

Neprimeren prihod na

kosilo/vrivanje/spuidanje

Prepisovanje pri preverjanju ali
ocenjevanju znanja

Neupoitevanje iolskega hi5nega reda
ali navodil deiurnega uditelja

Pogovor uditelja z udencem

Pogovor razrednika z udencem

Pogovor uditelja z utencem

Pogovor uiitelja z udencem

Pogovor razrednika z uiencem

Stran 2 od 13



Neupoiteva nje bontona

Slabo opravljanje oz.

neopravljanje nalog reditel.ja ali
deiurnega utenca

Onesnaievanje 5ole

Pogovor uaitelja z uiencem
Pogovor razrednika z uiencem
VrstniSka mediacija

Pogovor uditelja z udencem
Pogovor razrednika z utencem

Pogovor uaitelja z uiencem
Pogovor razrednika z utencem

Ustno opozorilo utitelja
pis v e-asistenta/Pisno obvestilo stariem (podpis)

Ustno opozorila razrednika

Osebno opravif ilo utenca
Zadrianje na razgovoru v zvezi z reievanjem problemov pri
pouku s soglasjem in vednostjo starsev

Utenec mora zapisati razmiSljanje o svojem vedenju: kaj je
storil napaano, kakino bi bilo boljie ravnanje in kako bo
popravil storjeno na pako

Dodatna delovna obveznost (npr. deiurstvo v jedilnici, urejanje
kolice... ), podaljiano za dan, teden .

Ustno opozorilo utitelja
Ustno opozorila razrednika

Dodatna delovna obveznost (npr. deiurstvo v jedilnici, urejanje
okolice ... ), podaljSano za dan, teden ...

Ustno opozorilo uaitelja

Vpis v e-asistenta/Pisno obvestilo stariem (podpis)

Ustno opozorilo razrednika

Opravljanje dela v korist razredne ali Solske skupnosti;
odpravljanje povzrotenega nereda v doloaenih prostorih -
utitelj presodi, kdaj naj utenec delo opravi in tudi koliko aasa

za to potrebuje, pomot v kn.iiinici, pomot pri urejanju zunanjih
in notranjih !olskih povriin, pomod v OPB, dodatno deiurstvo
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Namerno neupoitevanje pravil

loievanja odpadkov

Uporaba mobilnega telefona ali
multimedijskega predvajalnika v iasu
utnega procesa, razen za namen utnega
procesa

Neupoitevanje pravil knjiinianega reda

Poikodba ali izguba knjige

Zamujanje k pouku in drugim vzgojno -
izobraievalnim dejavnostim

Pogovor uaitelja z utencem
Pogovor razrednika z udencem

Pogovor uditelja z utencem

Pogovor knjiinitarja z udencem

Pogovor razrednika z uiencem

Pogovor knjiiniiarja z uiencem

Pogovor uditelja z utencem
Pogovor razrednika z udencem

Nesodelovanje pri o rganiziranih akcijah
urejanja !ole in iolske okolice

Motenje pouka

Pogovor uiitelja z udencem

Pogovor razrednika z utencem

Pogovor uaitelja z uiencem

Stran 4 od 13

Ustno opozorilo uiitelja
Vpis v e-asistenta/Pisno obvestilo stariem (podpis)

Ustno opozorilo utitelja
Zaiasni odvzem naprave ali predmeta, s katerim utenec moti
izvedbo pouka ali ogroia svojo oziroma tujo varnost. Predmet
je potrebno shraniti na posebej za te namene dolodeno

varovano mesto. Predmet lahko prevzamejo samo starii ali

skrbniki.

Ustno opozorilo knjiinidarja

Ustno opozorilo razrednika

Restitucija

Ustno opozorilo uditelja

Vpis v e-asistenta/Pisno obvestilo stariem (podpis)

Uaenec dobi neopravideno uro (ure)

Ustno opozorilo uaitelja

Ustno opozorilo razrednika

Vpis v e-asistenta/Pisno obvestilo stariem (podpis)

Dodatna delovna obveznost (npr. deiurstvo v jedilnici, urejanje
okolice... ), podaljiano za dan, teden ...

Ustno opozorilo uaitelja

Modra soba (opozorilo, presedanje, vpis v opaZanja - uienec
gre v modro sobo in izven pouka dela po navodilih ufitelja, ki

napiie tudi obvestilo za starie na posebnem obrazcu)



Utenec v ioli ne skrbi za lastno zdravje in Pogovor uaitelja z udencem
varnost PogOVor razrednika z utencem

Pogovor iolske svetovalne slu:be, razrednika,
vodstva Sole in uaenca s starii

Nedovoljeno zapuiianje Solske stavbe in Pogovor utitelja z udencem
zadrievanje izven iolskega prostora Pogovor razrednika z uiencem

Pogovor Solske svetovalne sluibe, razrednika,
vodstva Sole in utenca s starsi

Neupoitevanje pravil vedenja
med odmori

Neupoitevan.le pravil vedenja v
sanitarijah -
nesmotrna poraba toaletnega papirja in
brisai

Pogovor utitelja z udencem

Pogovor razrednika z uiencem
Pogovor iolske svetovalne sluibe, razrednika,
vodstva iole in utenca s starii

Pogovor uaitelja z udencem

Pogovor razrednika z utencem

Ustno opozorilo uaitelja

Ustno opozorilo razrednika

Vpis v e-asistenta/Pisno obvestilo starsem (podpis)

Ustno opozorilo strokovnega delavca ali druge odrasle osebe,

zaposlene v 5oli, s pojasnilom, zakajje neupoitevanje pravil

vedenja med odmori nevarno in nesprejemljivo

Ustno opozorilo uaitelja

Ustno opozorilo razrednika

Vpis v e-asistenta/Pisno obvestilo stariem (podpis)

Restitucija

Ustno opozorilo uaitelja

Ustno opozorilo razrednika

Vpis v e-asistenta/Pisno obvestilo stariem (podpis)

Razmetavanje ali skrivanje lastnine drugihpogovor uiitelja z udencem
udencev Pogovor razrednika z uienCem

VrstniSka mediaciia

Ustno opozorilo uaitelja

Ustno opozorilo razrednika

Vpis v e-asistenta/Pisno obvestilo stariem (podpis)

Zadasni odvzem naprave ali predmeta, s katerim uaenec moti
izvedbo pouka ali ogroia svojo oziroma tujo varnost. Predmet

ie potrebno shraniti na posebej za te namene dolodeno
varovano mesto in o odvzemu pisno obvestiti starie.
Ustno opozorilo strokovnega delavca ali druge odrasle osebe,

zaposlene v 5oli, s po.jasnilom, zakaj vedenje ni sprejemljivo
Vkl.iuditev v ustrezno delavnico

Ustno opozorilo uditelja

Ustno opozorilo razrednika

Vpis v e-asistenta/Pisno obvestilo stariem (podpis)

Ustno opozorilo strokovne8a delavca ali druge odrasle osebe,
zaposlene v 5oli, s pojasnilom, zakaj zapuSianje Solske

stavbe, oziroma zadrievanje izven lolskega prostora ni
dovoljeno
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merna opremljenost za dejavnosti Po8ovor uaitelja z uEencem
prostorov 50le (npr. tabore, Solo v Pogovor razrednika z utencem
i, ekskurzije, Sportne dneve)

Utencu se

portnem
mogoai n

ne dovoli udeleiba na dogodku, prireditvi,
dnevu ali ekskurziji izven iole - namesto tega se mu

adomestni udni proces.

krnitev ugleda Sole brez 5kodljivih posledic Pogovor uaitelja z ufencem
Pogovor razrednika z utencem

Ustno opozorilo utitelja
Ustno opozorilo razrednika

v e-asistenta/Pisno obvestilo stariem (podpis)

nje, ki ni z namenom prikrivanja r uaitelja z uiencem
nivega deja nja govor razrednika z udencem

eopravidena neudeleiba na dejavnostih uaitelja z utencem
zven prostorov Sole (npr. taborih, ioliv govor razrednika z udencem

dnevu)

Pogovor uaitelja z utencem
Pogovor razrednika z ufencem

Udenec dobi neopravideno uro (ure)

u ocenjeva nju Pogovor uaitelja z utencem
Pogovor razrednika z udencem

Pogovor utitelja z utence m

Pogovor razrednika z utencemzna nja
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I

Krsitev, ki s temi pravili ni opredeljena Postopek pred trialansko komisijo ilanska komisija uSotovi teio krSitve in se opredeli za enega

izmed ustreznih ukrepov v skladu s temi pravili

Ustno opozorilo uaitelja

Ustno opozorilo razred nika

pis v e-asistenta/Pisno obvestilo star5em (podpis)

Udenec dobi neopravideno uro (ure)

Uaenec samostojno predela vsebino uane snovi, pri katerije
neopraviteno izostal (uaitelj lahko pri naslednji uani uri to tudi

reveri)

Neopraviaeni izostanki do Sest ur Pogovor uaitelja z utencem
Pogovor razrednika z uiencem
Pogovor 5olske svetovalne sluibe, razrednika,
vodstva iole in uienca s starsi

Stran 7 od L3



2. Teije kr5itve

riitev
Ponavljajoie se istovrstne kriitve -
neizpolnjevanje dolinosti ali
neupoitevanje dogovorjenih pravil,
zaradi tesar so ie bili izvedeni vzgojni
postopki

Obdasni neopraviaeni izostanki nad 12 ur
oziroma strnjeni neopravi6eni izostanki nad

Grob verbalni napad na udenca, uditelja,
delavca Sole ali drugo osebo (ialitve,
zmerjanje, zasmehovanje, opolzko
govorjenje, raz!irjanje lainih govoric... )

Postopek
Postopek pred trialansko komisijo
Postopek izrekanja vzgojneBa opomina

Postopek izrekanja vzgojnega opomina

Pogovor razrednika z u6encem

Vrstniaka mediacija/5olska mediacija

Postopek izrekanja vzgojnega opomina

Ukrep
Triilanska komisija ugotovi teio kriitve in se opredeli za enega
izmed ustreznih ukrepov v skladu s temi pravili

Uiencu se izrete vzgojni opomin v skladu z zakonom o osnovni
ioli

U6encu se izrete vzgojni opomin v skladu z Zakonom o

osnovni ioli
Utenec mora zapisati razmiiljanje o svojem vedenju: kajje
storil napadno, kakino bi bilo boljie ravnanje in kako bo
popravil storjeno napako

Udencu se izreae vzgojni opomin v skladu z Zakonom o osnovni
io li

Vkljuaitev v ustrezno delavn ico

Udencu se izrede vzgojni opomin v skladu z Zakonom o osnovni
Soli

-t

Fizidni napad na utenca, uiitelja, delavca
5ole ali drugo osebo, pri aemer nista
ogroiena zdravje ali iivljenje

Pogovor razrednika z utencem
Pogovor iolske svetovalne sluZbe, razrednika,
vodstva iole in utenca s starii
Vrstniika mediaci.ia/5olska mediacija

Postopek izreka nja vzgojnega opomina
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Prihod oziroma prisotnost v ioli pod vplivom
alkohola, drog in drugih psihoaktivnih
sredstev v aasu pouka, dnevih dejavnosti in
drugih organizira nih oblikah
vzgojno-izobraieva lne dejavnosti, ki so
opredeljene v letnem delovnem nairtu Sole

Spolno nadlegovanje udencev in delavcev
5ole, predvajanje erotianih ali
pornografskih vsebin

Zaljivo govorjenje (ia ljenje, preklinjanje,
poniievanje, nestrpne opazke do drugatnih,
razlidnih narodnosti, ver ... ) / javno

spodbujanje ali razpihovanje narodnostnega,
rasnega, verskega ali drugega sovraitva ali
nestrpnosti, ali spodbujanje k drugi
neenakopravnosti zaradi telesnih ali duievnih
pomanjkljivosti oziroma drugaanosti

Napeljevanje h kriitvam / nagovarjanje
drugih h kr5enju pravil, ki bi imelo za

posledico laijo ali teijo krlitev

Namerno poikodovanje in uniievanje Solske

opreme, zgradbe ter stvari in opreme drugih
uiencev, delavcev ali obiskovalcev Sole ali

unidevanje javnih prevoznih sredstev /
namerno uniEevanje opreme in drugega
inventarja Sole z manjSo premoienjsko
!kodo

Ponarejanje vrednostnih bonov (listkov) za

ko sila

Pogovor Solske svetovalne sluibe, razrednika,
vodstva 5ole in ufenca s starsi

Pogovor razrednika z ufencem
Pogovor Solske svetovalne sluibe, razrednika,
vodstva Sole in uienca s starii
5olska mediacija

Postopek izrekanja vzgojnega opomina

Pogovor razrednika z udencem

Pogovor Solske svetovalne sluibe, razrednika,
vodstva iole in udenca s starii
Solska mediacija/Vrstniika mediacija

Postopek izrekanja vzgojnega opomina

Pogovor razrednika z udencem

Pogovor iolske svetovalne sluibe, razrednika,
vodstva iole in uaenca s starii
5olska mediaclja/VrstniSka mediacija

Postopek izrekanja vzgojnega opomina

Pogovor razrednika z utencem
Pogovor 5olske svetovalne sluibe, razrednika,
vodstva iole in udenca s starii
5olska mediacija/Vrstniika mediacija

Postopek izreka nja vzgojnega opomina

Pogovor razrednika z utencem
Pogovor iolske svetovalne sluibe, razrednika,
vodstva Sole in udenca s starii
Postopek izreka nja vzgojnega opomina

Odstranitev uienca od pouka in dejavnosti v 5oli, prevzamejo
ga starii

Vpis v e-asistenta/Pisno obvestilo star5em (podpis)

Ustno opozorilo strokovnega delavca ali druge odrasle osebe,
zaposlene v soli, s pojasnilom, zakaj vedenje ni sprejemljivo

Osebno opravidilo udenca

Uaencu se izrete vzgojni opomin v skladu z Zakonom o
osnovni Soli

Vpis v e-asistenta/Pisno obvestilo stariem (podpis)

Ustno opozorilo strokovnega delavca ali druge odrasle osebe,

zaposlene v ioli, s pojasnilom, zakaj vedenje ni sprejemljivo
Osebno opravitilo udenca

Uaencu se izreie vzgojni opomin v skladu z Zakonom o osnovni
Soli

Vpis v e-asistenta/Pisno obvestilo stariem (podpis)

Ustno opozorilo strokovnega delavca ali druge odrasle osebe,
zaposlene v ioli, s pojasnilom, zakaj vedenje ni sprejemljivo
Osebno opravidilo udenca

UEencu se izrede vzgojni opomin v skladu z Zakonom o osnovni
Soli

Vpis v e-asistenta/Pisno obvestilo stariem (podpis)

Ustno opozorilo strokovnega delavca ali druge odrasle osebe,
zaposlene v ioli, s po.iasnilom, zakaj vedenje ni sprejemljivo
Osebno opraviiilo utenca
Restitucija

Uaencu se izreae vzgojni opomin v skladu z Zakonom o osnovni
ioli
Vpis v e-asistenta/Pisno obvestilo stariem (podpis)

Ustno opozorilo strokovnega detavca ali druge odrasle osebe,
zaposlene v 5oli, s pojasnilom, zakaj vedenje ni sprejemljivo
Povradilo stroikov
Udencu se izrede vzgojni opomin v skladu z Zakonom o

Stran 9 od 13



Nepooblaiieno branje dokumentov osebne
narave oz. zaupne narave, Solske

dokumentaci.je idr.

Pogovor razrednika z utencem
Pogovor Solske svetovalne sluibe, razrednika,
vodstva Sole in udenca s starii
Postopek izrekanja vzgojnega opomina

Vpis v e-asistenta/Pisno obvestilo stariem (podpis)

Ustno opozorilo strokovnega delavca ali druge odrasle osebe,
zaposlene v !oli, s pojasnilom, zakaj vedenje ni sprejemljivo
Povraailo stro5kov

Udencu se izreae vzgojni opomin v skladu z Zakonom o osnovn

Soli

Uaencu se izrefe vzgojniopomin v skladu z Zakonom o

osnovni !oli
narejanje, popravljanje pisnih
njevanj, preverja nj, opravitil,

bvestil/ponarejanje podpisov in
bvestil stariev

iolske svetova lne sluibe, razrednika,
iole in utenca s star5i

Pogovor
vodstva
Postopek izrekanja vzgojnega opomina
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postopka Pogovor s Solskim mediatorjem 5olski mediator opozori kriitelja

iacijskega r s 5olskim mediatorjem

upoitevanje mediacijskega sporazuma Pogovor Solskega mediatorja z razrednikom

Mediacija se prekine in se izvedejo drugi predvideni postopki

Kriitev, k is temi pravili ni opredeljena Postopek pred triilansko komisijo

Stran 11 od 13

Uienec skupaj s Solsko svetovalno sluibo oblikuje sklepe
nadaljnjega vedenja in jih zapiie

Tritlanska komisija ugotovi teio kriitve in se opredeli za enega
izmed ustreznih ukrepov v skladu s temi pravili



Uporaba pirotehnitnih sredstev v 5oli, na

zunanjih povriinah Sole ali na Solskih

ekskurzijah

Psihidno nasilje z elementi kaznivega

dejanja, socia lno izkljutevanje, osamitev,
stigmatizacija, izsiljevanje ali ekonomsko
nasilje, zahteve po denarju, groinje,
virtualno nasilje, izvajanje neposrednih ali
prikritih oblik agresivnega vedenja do
drugih ufencev ali delavcev iole /
Opravljanje nedovoljene pridobitne
dejavnosti v 5oli ali njeni okolici (prodaja)

Kraja lastnine !ole, drugih uiencev,
delavcev ali obiskovalcev iole
Popravljanje in vpisovanje ocen v iolsko
dokumentacijo (dnevnike, redovalnice,
spridevala

U nitevanje uradnih dokumentov ter
ponarejanje podatkov in podpisov v uradnih
dokumentih in listinah, kijih izda.ia iola
Fiziini napad na utenca, utitelja, delavca
Sole ali drugo osebo, pri aemer sta

ogroZena zdravje ali Zivljenje

Kajenje ter prinaianje, posedovanje,
ponu.ianje, prodaian.ie ali uiivanje alkohola,
drog ter drugih psihoaktivnih sredstev in
napeljevanje soiolcev k takemu dejanju v
dasu pouka, dnevih de.javnosti in drugih
orga nizira nih oblikah vzgojno- izobraievalne

Napeljevanje h kriitvam / nagovarjanje
drugih h krienju pravil, ki bi imelo za

posledico najteZjo kriitev

lPo stope k krep
Odstop obravnave kriitve pristojnim institucijam Odstop zadeve pristojni instituciji

Odstop obravnave krSitve pristojnim institucijam Odstop zadeve pristojni instituciji

Odstop obravnave krsitve pristojnim institucijam Odstop zadeve pristojni instituciji

Odstop obravnave kriitve pristojnim institucijam Odstop zadeve pristojni instituciji

Odstop obravnave kriitve pristojnim institucijam Odstop zadeve pristojni instituciji

Odstop obravnave kriitve pristojnim institucijam Odstop zadeve pristojni instituciji

Odstop obravnave kriitve pristojnim institucijam Odstop zadeve pristojni instituciii

Odstop obravnave krsitve pristojnim institucijam Odstop zadeve pristojni instituci.ii

Odstop obravnave kriitve pristo.jnim institucijam Odstop zadeve pristojni instituci.ii
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3. Najteije kriitve



Namerno poikodovanje in uniaevanje Solske

opreme, z8radbe ter stvari in opreme drugih
uaencev, delavcev ali obiskovalcev iole ali
unitevanje javnih prevoznih sredstev /
namerno unidevanje opreme in drugega
inventarja Sole z vedjo premoienjsko 5kodo

Objava slikovnih ali zvodnih posnetkov,
fotografij v medijih ali uporaba sledn.jih z

namenom za niieva nja ali zasmehovanja

Uporaba naprav, ki ogroiajo zdravje,
varnost ali iivljenje drugih oseb

Odstop obravnave krlitve pristojnim lnstitucijam Odstop zadeve pristojni instituciji

Odstop obravnave krlitve pristojnim institucijam Odstop zadeve pristojni instituciji

Odstop obravnave kr3itve pristojnim institucijam Odstop zadeve pristojni instituciji

Okrnitev ugleda 50le s ikodljivimi posledicami Odstop obravnave kriitve pristojnim institucijam Odstop zadeve pristojni instituciji

Namerno poikodovanje in unitevanje tujega
imetja v aasu 5olskih dejavnosti izven 5ole z

veijo premoZenjsko ikodo
Laganje z namenom prikrivanja kaznivega

dejanja

Goljufanje z elementi kaznivega dejanja
in zahteve po pomoai pri goljufanju z

elementi kaznivega dejanja

Spolno nadlegovanje uaencev in delavcev
5ole, predvajanje erotidnih ali pornografskih
vsebin z elementi kaznivega dejanja

Odstop obravnave

Odstop obravnave

Odstop obravnave

Odstop obravnave

kriitve

kriitve

kriitve

kriitve

pristojnim

pristojnim

pristojnim

pristojnim

institucijam

institucijam

institucijam

institucijam

Odstop zadeve pristojni instituci.ii

Odstop zadeve pristojni instituciji

Odstop zadeve pristojni instituciji

Odstop zadeve pristojni instituciji
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