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PRAVILA SOLSKEGA REDA

v Osnovni ioli Preserje

NAMEN PRAVIL

Ta pravila natanine.je opredeljujejo dolinosti in odgovornosti utencev, nadine zagotavljanja
varnosti, pravila obnaian.ja in ravnanja, kriitve, postopke in ukrepe v primeru kriitev pravil,
organiziranost udencev, opravidevanje odsotnosti ter sodelovanje pri zagotavljanju
zdravstvenega varstva utencev v iasu pouka in dejavnosti v organizaciji 05 Preserje.

DOLZNOSTI IN oDGovoRNoSTI UEENcA

Dolinosti utenca so, da:

. redno obiskuje pouk ter ostale natrtovane aktivnosti

. ravna v skladu s pravili Solskega in hi5nega reda

. spoituje pravice drugih udencev in delavcev !ole z upostevanjem drugainosti

. skrbi za lastno zdravje in varnost

. spoitl.iivo ravna s Solsko lastnino

. skrbno prinasa Solske potreb5tine

. sodeluje v Solskih aktivnostih

. izpolnjuje svoje uane in druge obveznosti
r sodeluje pri urejanju Solske okolice in prepoznavnosti Sole

Uienec je odgovoren za dosledno izpolnjevanje svojih dolinosti ter za storjene krsitve
zakonskih in Solskih predpisov, vkljuino s temi pravili. Mlaj5i uienec ni kazensko odgovoren
za najte:je krsitve. Starejsi udenec je kazensko odgovoren za najteije kr6itve. Udenec je
odikodninsko odgovoren po spl05nih pravilih civilnega prava (obligacijskega zakonika).

NAEINI ZAGOTAVLJANJA VARNOSTI

Nadzor na Solskem obmodju je organiziran z deiurstvom uiiteljev in uiencev.
Uaenci so dolini upoitevati navodila nadzornih oseb.

Uaencem zagotavljamo varnost:

. z doslednim izvajanjem predpisov s podroaja varnosti in zdravja pri delu

. z izvajanjem osnovnega preventivnega zdravstvenega programa
o z izvajanjem prometno varnostnega programa, ki obsega:

izva.ianje udnega programa prometne vzgoje pri rednem pouku, vsakodnevno
osveifanje uaencev o doslednem upoitevanju prometnih predpisov pri vkljuaevanju
v promet kot pe5ci, kolesarji, motoristi ali kot vozaai, s poudarkom na odgovornem
vedenju, prikaz varnih dohodov do iole s prometno varnostnim nairtom ob glavnem

vhodu v Solo in na podruinicah, obveitanje starlev o njihovi vlogi in odgovornosti pri

vzgoji otrok za varno vkl.juievanje v promet, urejanje prometa s prometno

signalizacijo na vseh dohodih v 5olo, omejitev dostopa vozil do iolske stavbe in drugo.



. z varovanjem in nadzorom vhodov v Solo in garderob uiencev na predmetni stopnji, z

elektronsko vodenim sistemom zaklepanja in odklepanja vrat
. z videonadzorom iolskih prostorov in okolice 5ole
o z deiurno sluZbo utencev v iasu rekreativnega odmora in z deiurstvom uaitel.iev

zjutraj med 7.15 in 8.15, med glavnima odmoroma in 5. in 6. lolsko uro v avlah in
jedilnici

o z oblikovanjem oddelkov in skupin uiencev v skladu z veljavnimi normativi in

standardi in z zagotavljanjem ustreznega Stevila spremljevalcev v razlitnih
dejavnostih, v skladu z veljavnimi normativi in standardi in navodili za izvajanje uinih
nairtov

o z varovanjem Solskih objektov mati.ne in podruiniinih 5ol z alarmnim sistemom,
povezanim z varnostno sluibo ter njihovimi dnevnimi in noinimi obhodi

. s prisotnostjo deiurnih uiiteljev na vseh organizacijskih enotah iole v iasu
zakljuievanja pouka, ko u6enci odhajajo iz 5ole, ter ob javnih prireditvah

Uaencem svetujemo, da dragocenih predmetov in vedjih vsot ne nosijo v 5olo. Za

izgubljene ali drugade odtu.jene predmete iola ne prevzema odgovornosti.

Naloge deiu rnih uEencev

De:urstvo utencev je organizirano na matidni ioli v iasu rekreativnega odmora v skladu z

navodili utiteljev. Praviloma ga opravlja.io udenci 9. razreda, ki morajo upoitevati navodila za

deZurne uience. Razpored deiurstva dolodijo razredniki.

Naloge deiu rnih utiteljev

UEitelji deiurajo na doloienih mestih med odmorom za malico ter rekreativnim odmorom,5.
in 5. Solsko uro v avlah, med kosilom uiencev v jedilnici in po potrebi. Tako zagotavljajo red

in disciplino na hodnikih, v straniSiih in utilnicah ter pomagajo deiurnim uiencem in

rediteljem.
Razporedi so vsako Solsko leto ob.javljeni na oglasnideski v zbornici in v e-asistentu.
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Oblatila in obutev

PRAVILA OBNASANJA IN RAVNANJA

Obnaia nje med poukom

o Utenci upoltevajo sploina natela bontona.
o Pouk poteka mirno pod vodstvom uaitellev in drugih strokovnih delavcev. Uaenci so

pri pouku prisotni, sedijo na svojih mestih, pripravijo potrebne pripomoike, poslu5ajo
razlago, upo5tevajo navodila in opozorila uditeljev ter po koniani uri za seboj
pospravijo. lz udilnice odidejo, ko.iim uaitelj to dovoli.

. Uaenec, ki zamudi pouk, takoj odide v uiilnico in se opravi.i utitelju, dela pa ne moti.

. Med poukom ni dovoljeno :veaiti.
o Udenci upo<tevajo navodila uiiteljev o pravilih v posamezni uiilnici oziroma o nadinih

ravna nja s posameznimi predmeti.

o Utence vzgajamo v skrbi za osebno higieno in iistoio oblaiil.
o Udenci si v garderobah sezujejo tevlje in se preobujejo v nedrsede copate. NoSenje

copat je obvezno. eevlje in vrhnja oblaiila puitajo v garderobi v garderobnih
omaricah, na obeSalnih stenah ali na policah. Utenci skrbijo za urejenost garderobe.

. K poukuprihajajo utenci primerno obleieni. Pri pouku niso obleteni v vrhnja oblatila,
ne nosijo kap in niso pokriti s kapucami. Pomembno je, da z oblaiili in drugimi
dodatki ne ogroiajo zdravja, lastne varnosti ter varnosti drugih. Udence ter njihove
starie ob neprimernem oblatenju opozorimo.

o Pri pouku Sporta so uienci obleieni v Sportna oblaiila in obuti v nedrsete Solske

copate. Uaenci, ki imajo daljie lase, si morajo le-te speti. Med poukom Sporta ne

nosijo nakita.
. Na Sportnih dnevih, ekskurzijah in drugih oblikah lolskih dejavnosti izven prostorov

5ole morajo biti uaenci obleteni in obuti v skladu z navodili uiiteljev.

o V 5oli, v iasu Solskih in ob5olskih de.Javnosti ter med odmori je uporaba mobilnih
telefonov in drugih elektronskih naprav uEencem prepovedana.

. V primeru, da utenci prina5ajo elektronske naprave v iolo, so za njih odgovorni
sami.

o Med poukom in odmori morajo biti mobilni telefoni in druge elektronske naprave
izkljuiene. ie uienec pravila ne upo5teva, se mu naprava odvzame in izroii
stariem, ki jo prevzamejo osebno v tajniitvu. V primeru da uienec ne ieli naprave
izroaiti, se o tem takoj obvesti starie in se udencu izrede vzgojni ukrep.

o V nu.inih primerih lahko utenci uporabijo telefon v tajnistvu 5ole.
o Zvoino in slikovno sneman.je in fotografiranje uEencev in delavcev 5ole brez

njihovega soglas.ja ni dovoljeno. Prav tako ni dovoljeno snemanje ali fotografiranje
Solskih prostorov.

. 5ola za poikodovane, izgubljene ali odtujene mobilne telefone in druge elektronske

:

Mobilni telefoni in druge elektronske naprave



Gibanje po loli

naprave ne odgovarja

eakanje na pouk

o Udenci od 1. do 4. razreda ob zvonjenju potakajo v udilnicah. Uienci od 5. do 9.

razreda na matiini Soli ob zvonjenju potakajo pred utilnicami oziroma v avli pred

vhodom v telovadnico, de imajo na urniku pouk Sporta.
o V iasu prostih ur lahko udenci na matitni Soli potakajo v zgornji avli.
. Udenci P5 Jezero in P5 Rakitna ob zvonjenju potakajo v uiilnicah.

o Udenci prihajajo v iolo najvet 10 minut pred priaetkom pouka.

o Pred poukom gibanje po Soli ni dovoljeno, razen v primerih predur in zadrievanja v

Solski knjiinici. Po pouku gredo uienci domov. ee utenec vozai ne 6aka na prevoz na

dogovorjenem mestu, starSi prevzemajo odBovornost za otroka. Uienec v tem
primeru zapusti Solo ob koncu pouka.

o Med odmori se uienci zadriujejo v uiilnici (od 1. do 5. razreda) oziroma na hodnikih
(6. do 9. razred), pri demer mora biti zagotovljena prehodnost hodnika.

o Utenci se med odmori ne zadriujejo v garderobi. Za potrebe pouka gredo med

odmori lahko v garderobo do svoje omarice in iz nje vzame.io potrebsaine.

o Na malico pospremijo utence iz uailnic uiitelji. V jedilnico vstopajo utenci v iasu
malice, kosila oziroma varstva vozadev za utence razredne stopnje.

. V dasu izvajanja vzgojno-izobraievalnih dejavnosti uienci ne zapuitajo iole, razen za

potrebe pouka pod vodstvom oziroma naroiilom uiitelja alistrokovnih delavcev.
. Rekreativni odmor se izvaja med 3. in 4. Solsko uro ob prisotnosti deiurnih utiteljev.

Odvisno od vremenskih pogojev se rekreativni odmor izvede v okolici Sole (ograjeno

igriSde, travnate povriine) ali v telovadnici.
o Ob odhodu na kosilo pustijo utenci zlozene torbe na vnapre.i dogovorjenem mestu.

Skrb za lastnino in urejenost Sole

Za svoje stvari skrbijo in odgovarjajo udenci sami.
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Voinja z avtobusom
o Na avtobusu se med voinjo ne presedamo iz stola na stol.
o Zasedemo stol, ki je prazen, ne glede na to, kje je (ne presedamo drugih, da bi se

sami lahko usedli, kamor ielimo).
. Pri vstopu, med voinjo in izstopu z awobusa se ne prerivamo.
. Ne motimo voznika in upoitevamo njegova navodila.
o Ne kriiimo.
o Na avtobusni postaji aakamo avtobus na plotniku.
o Na ploiniku iakamo, dokler se awobus ne ustavi.
o Glasbo posluiamo po sluialkah in na ustrezni jakosti, da ne motidrugih.
o Sedeia se ne nagiba nazaj, de se s tem ne strinja oseba, ki sedi za tabo.
o Za neupoitevanje pravil pri voinji z awobusom so odgovorni starii.



Prevzemanje uiencev iz Sole v prvem vzgojno-izobraievalnem obdobju

o V 5olskih in drugih prostorih, kjer se odvijajo Solske in obSolske dejavnosti, vsi uaenci

spoltujejo 5olsko in tujo lastnino.
. ee utenci opazijo poikodbe na iolski opremi ali drugih pripomotkih, o tem obvestijo

uaitelje.
o Uienci ne smejo namenoma povzroiiti 5kode na Solskem inventarju.
. ee uienec izgubi kljuiek svoje omarice, iola poskrbi za novega in stroike izdelave

zaratu na stariem preko poloinice.

VZGOJNI UKREPI

Za krsitev se 5teje vsako ravnanje ali dejanje udenca, ki je v nasprotju s pravili Solskega reda,

ostalimi akti Sole ali vel.javno zakonodajo. Kriitve delimo na laZje, te:je in najteije.

KrSitve 5olskih pravil

Laiie kriitve:

. neprimerno ravnanje s hrano
o enkraten prihod k uri brez ustreznih pripomoikov (tudi brez opreme za iport)
o ponavljajote prihajanje k uri brez ustreznih pripomoikov (tudi brez opreme za iport)
o odklanjanje dela (utenec note pisati, vendar pri tem ne moti ostalih)
o neu po5tevanje navodil uaitel.ia

o zadrievanje v garderobah pred in po pouku

o neu poStevanje pravil pospravljanja

. neprimerenprihodna kosilo/vrivanje/spuStanje
o prepisovanje pri preverjanju ali ocenjevanju znanja
o neupoitevanje iolskega hiinega reda ali navodil dezurnega uaitelja
o neu po5tevanje bontona
o slabo opravljanje oz. neopravljanje nalog reditelja ali deZurnega uienca
. onesnaievanje lole
. namerno neupoitevanje pravil loievanja odpadkov
. uporaba mobilnega telefona ali multimedijskega predvajalnika v tasu udnega

procesa, razen za namen utnega procesa

o neupoltevanje pravil knjiinitnega reda

o po5kodba ali izguba knjige
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Star5i so dolini v pisni obliki sporoditi Soli seznam vseh oseb, ki lahko prevzamejo udenca iz
3ole. 5olo so dolini tudi seznaniti z omejitvami, kot je prepoved pribliievanja utencu. Kadar

uiitelj dvomi, da je oseba, ki ieli otroka prevzeti, do tega res upraviiena, pri stariih preveri
upraviaenost osebe do prevzema otroka.5ola ne sme izrotiti udenca osebi, ki kaZe vidne
znake opitosti ali vpliva nedovoljenih snovi. 5ola poklite drugega starla (ie ta ne obstaja,
pokliie zakonitega zastopnika otroka), ki mora organizirati varno spremstvo udenca.
Starii utencev, ki obiskujejo podaljSano bivanje, so dolini obvestiti Solo o uri odhoda iz

oddelka podalj5anega bivanja. Vsako spremembo so dolini sporoaiti v pisni obliki.



. zamujanje k pouku in drugim vzgojno - izobraievalnim dejavnostim

. nesodelovanje pri organiziranih akcijah urejanja iole in Solske okolice

. motenje pouka

o utenec v ioli ne skrbi za lastno zdravje in varnost
o nedovoljeno zapuitanje 5olske stavbe in zadrievanje izven 5olskega prostora

o neupoStevanje pravil vedenja med odmori
o neupoitevanje pravil veden.ja v sanitarijah - nesmotrna poraba toaletnega papirja in

brisat
o razmetavanje ali skrivanje lastnine drugih uiencev
. neprimerna opremljenost za de.iavnosti izven prostorov Sole (npr. tabore, iolo v

naravi, ekskurzije, iportne dneve)

. okrnitev ugleda iole brez 5kodljivih posledic

o laganje, ki ni z namenom prikrivanja kaznivega dejanja
o neopravidena neudeleiba na dejavnostih izven prostorov;ole (npr. taborih, Soli v

naravi, ekskurziji, iportnem dnevu )

. obiasno izogibanje pisnemu ocenjevanju znanja

o neopravideni izostanki do 12 ur

o ponavljajode se istovrstne kriitve - neizpolnjevanje dolinosti ali neupoitevanje

dogovorjenih pravil, zaradiiesar so ie bili izvedeni vzgojni postopki

o neopraviieni izostanki nad 12 ur
o grob verbalni napad na uaenca, uaitelja, delavca iole alidrugo osebo (:alitve,

zmerjanje, zasmehovanje, opolzko govor.jenje, raziirjanje lainih govoric...)

. fizidni napad na udenca, utitel.ia, delavca iole ali drugo osebo, pri aemer nista

ogroiena zd ravje ali iivljenje
o prihod oziroma prisotnost v Soli pod vplivom alkohola, drog in drugih psihoaktivnih

sredstev v tasu pouka, dnevov dejavnosti in drugih organiziranih oblik
vzgojno-izobraievalne dejavnosti, ki so opredeljene v letnem delovnem nafrtu iole

. spolno nadlegovanje uiencev in delavcev 5ole, predvajanje erotiinih ali

pornografskih vsebin
o ialjivo govorjenje (ialjenje, preklinjanje, poniievanje, nestrpne opazke do drugatnih,

razliinih narodnosti, ver ... ) / javno spodbujanje ali razpihovanje narodnostnega,

rasnega, verskega ali drugega sovraStva ali nestrpnosti/ spodbujanje k drugi
neenakopravnosti zaradi telesnih ali dulevnih pomanjkljivosti oziroma drugatnosti

o napeljevanje h krSitvam / nagovarjanje drugih h krienju pravil, ki bi imelo za

posledico laijo ali teijo kr5itev
. namerno polkodovanje in unitevanje iolske opreme, zgradbe ter stvari in opreme

drugih udencev, delavcev ali obiskovalcev Sole ali unidevanje javnih prevoznih

sredstev / namerno unitevanje opreme in drugega inventarja Sole z manj5o
premoienjsko Skodo

o ponarejanje vrednostnih bonov (listkov) za kosila

ll

Teiie kriitve:



Naiteiie kr5itve:

o nepooblaiteno branje dokumentov osebne narave oz. zaupne narave, Solske

dokumentacije idr.
o ponarejanje, popravljanje pisnih ocenjevanj, preverjanj, opravidil,

obvestil/ponarejanje podpisov in obvestil starsev
. krlitev pravil mediacijskega postopka

o neu poStevanje mediacijskega sporazuma

. uporaba pirotehniinih sredstev v 5oli, na zunanjih povrSinah Sole ali na iolskih
ekskurzijah

o psihitno nasilje z elementi kaznivega dejanja, socialno izkljuievanje, osamitev,

stigmatizacija, izsiljevanje ali ekonomsko nasilje, zahteve po denarju, groinje,
virtualno nasilje, izvajanje neposrednih ali prikritih oblik agresivnega vedenja do

drugih udencev ali delavcev 5ole / vrstniSko nasilje
. opravljanje nedovoljene pridobitne dejavnosti v 5oliali njeni okolici (prodaja)
o kraja lastnine lole, drugih uiencev, delavcev ali obiskovalcev iole
o popravljanje in vpisovanje ocen v Solsko dokumentacijo (dnevnike, redovalnice,

spriaevala... )

o uniievanje uradnih dokumentov ter ponarejanje podatkov in podpisov v uradnih
dokumentih in listinah, kijih izdaja iola

o fizitni napad na ufenca, uiitelja, delavca Sole alidrugo osebo, pri aemer sta ogroiena
zd ravje aliiivljenje

. kajenje ter prina;anje, posedovanje, ponujanje, prodajanje ali uiivanje alkohola, drog

ter drugih psihoaktivnih sredstev in napeljevanje soSolcev k takemu dejanju v iasu
pouka, dnevih dejavnosti in drugih organiziranih oblik vzgojno-izobraievalne

dejavn osti
. napeljevanje h kriitvam / nagovarjanje drugih h kr5enju pravil, ki bi imelo za

posledico najteUjo kr5itev
. namerno poikodovanje in unifevanje iolske opreme, zgradbe ter stvari in opreme

drugih uiencev, delavcev ali obiskovalcev Sole ali uniaevanje javnih prevoznih

sredstev / namerno uniievanje opreme in drugega inventarja iole z veijo
premoienjsko 5kodo

. objava slikovnih ali zvotnih posnetkov, fotografij v medijih ali uporaba slednjih z

namenom zaniaevanja ali zasmehovanja
o uporaba naprav, ki ogroZajo zdravje, varnost ali iivljenje drugih oseb
. okrnitev ugleda 5ole s ikodl.iivimi posledicami

. namerno poikodovanje in uniaevanje tujega imetja v dasu Solskih dejavnosti izven

5ole z veijo premoienjsko ikodo
o laganje z namenom prikrivanja kaznivega dejanja

o goljufanje z elementi kaznivega dejanja in zahteve po pomodi pri goljufanju z

elementi kaznivega dejanja
. spolno nadlegovanje utencev in delavcev 5ole, predvajanje erotidnih ali

pornografskih vsebin z elementi kaznivega dejanja
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Postopki ob kriitvah
Kadar uienec ne izpolnju.ie svojih dolZnosti in obveznosti, krsi pravila vedenja in ravnanja, iola izvede

vzgojne ukrepe. Pri izbiri vzgojnega ukrepa upoStevamo te:o kriitve, predvidene pedagoike

posledice ukrepanja, zmoinost presoje posledic lastnih dejanj glede na uaenaevo starost, nagibe,

motive za dejanje, okol.ie, v katerem uaenec Zivi, ikodljivost dejanja in ponavljanje kriitve.

Kadar uaenec krii 5olska pravila, se neprimerno vede, delavec sole takoj odreagira in glede na

problematiko vzgojno ukrepa. V primeru, da kr5itev zazna nepedagoiki delavec, o dogodku obvesti
pedagoikega delavca, svetovalno sluibo alivodstvo 5ole.

Pedagolki/strokovni delavec v primeru laijih kr5ilet

. se z utencem/uienci pogovori o dogodku
o po strokovni presoji in glede na teZo kr5itve obvesti razrednika in sodeluje pri nadaljnji

obravnavi
. glede na teio kr5itve pedagoSki delavec obvesti svetovalno sluZbo, vodstvo Sole ter tudi

starSe utenca/utencev in jih po potrebi vkljuai v razreievanje problematike

o v primeru ponavljajotih krSitev razrednik povabi starse v Solo na razgovor, kjer jih seznani

z dogodkom ter vzgojnim ukrepanjem, o tem se vodi pisne zapise

o de se starii ne odzovejo pisnemu vabilu, jih na razgovor povabi ravnatelj
. v primeru dolgotrajnejie vedenjske problematike ali nesodelovanja stariev svetovalna

sluZba, na podlagi zbranih poroiil pedagoikih delavcev, poda porotilo na pristojni center
za socialno delo

e vrstniSka/iolskamediacija

V primeru teiiih/ponavljajoiih kriitev pedago5ki/strokovni delavec po potrebi doda

naslednje:

. postopek izrekanja vzgojnega opomina po 60. f ilenu Zakona o osnovni ioli
o v primeru krsitve mediacijskega postopka o nadaljevanju odloai mediator

V primeru najteijih krsitev pedagoiki/strokovni delavec odstopi obravnavo kriitve pristojni
instituciji.

Oblike vzgojnih ukrepov

Univerzalna posledica kriitve doloienega pravila ne obstaja. V primeru kriitve se pedagoiki delavec

odlofi za ustrezen vzgojni ukrep.

. Ustno opozorilo uiitelja/razrednika/strokovnega delavca

. Osebno opravidilo uienca. Pisno obvestilo star5em.

o Pisno obvestilo stariem in podpis.

. Ustno opozorilo uiitelja in pisno obvestilo stariem.

. Ustno opozorilo uditelja in neopravidena ura.
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. Udenec samostojno predela vsebino uane snovi, pri katerije neopraviaeno izostal (uaitelj

lahko pri naslednji uini uri to tudi preveri)
. Pisno obvestilo stariem in neopravitene ure.
o Uiencu se ne dovoli opravljati tistih sportnih vaj, pri katerih bi se lahko zaradi neustrezne

opreme poikodoval. Namesto tega lahko opravlja ustrezne vaje ali se izobraUuje o teoriji
iportne vzgoje.

o Pisno obvestilo starsem/vpis v e-asistenta.
o lndividualen razgovor pedago5kega delavca z uiencem/uienci.
. Pogovor z uaencem in starsi.
o Dokonianje neopravljenih (uinih) obveznosti v Soli pod nadzorom uaitelja po pouku ali pred

poukom s soglasjem in vednostjo stariev.
o Opravljanje dela v korist razredne ali 5olske skupnosti; odpravljanje povzrotenega nereda v

dolotenih prostorih - uiitelj presodi, kdaj naj uienec delo opravi in tudi koliko aasa za to
potrebuje, pomoa v knji:nici, pomot pri urejanju zunanjih in notran.iih Solskih povr5in, pomot
v OPB, dodatno deiurstvo.

. Prekinitev opravljanja preverjanja ali ocenjevanja znanja, odvzem pisnega izdelka in

negativna ocena tega pisnega izdelka (kadar gre za ocenjevanje znanja.)
o Uienec mora zapisati razmiSl.ianie o svojem vedenju: kaj je storil napaano, kakino bi bilo

bolj5e ravnanje in kako bo popravil storjeno napako
. Dodatna delovna obveznost (npr. deiurstvo v jedilnici, urejan.ie okolice ... ), podaljiano za

dan, teden ...

o Zaiasni odvzem naprave ali predmeta, s katerim uaenec moti izvedbo pouka ali ogro:a svojo
oziroma tuio varnost. Predmet.ie potrebno shraniti na posebej za te namene doloieno
varovano mesto. Predmet lahko prevzamejo samo starSi ali skrbniki.

. Zaaasen alitrajen odvzem funkcij v okviru oddelane skupnosti.

. Prepoved zastopanja Sole na tekmovanjih, nastopih, prireditvah ali razstavah.

. Restitucija.

o Utenec dobi neopraviieno uro/ure.
o Modra soba (opozorilo, presedanje, vpis v opaianja - uienec gre v modro sobo in izven pouka

dela po navodilih uaiteija, ki o tem obvesti starie).
. Ustno opozorilo strokovnega delavca ali druge odrasle osebe, zaposlene v 5oli, s pojasnilom,

zakaj vedenje ni sprejeml.jivo.
. Vkliuiitev v ustrezno delavnico.
o Utencu se ne dovoli udeleiba na dogodku, prireditvi, iportnem dnevu ali ekskurziji izven iole

- namesto tega se mu omogoti nadomestni utni proces.

. Uienec samostojno predela vsebino uine snovi, pri katerije neopraviteno izostal (uaitelj

lahko pri nasledn.ji uini uri to tudi preveri).
o Uiencu se izreie vzgojni opomin v skladu z Zakonom o osnovni !oli.
o UEenec skupaj s 50lsko svetovalno sluibo oblikuje sklepe nadaljnjega vedenja in jih zapile.
. Zaiasna ali trajna prepoved obiskovanja interesne dejavnosti.
. Ukinitev kosila za uience, ki imajo nespostljiv odnos do hrane in se v tasu obrokov

neprimerno vedejo.
. ae uiitelj sumi, da je uaenec zauiil prepovedane substance, poslje deiurnega utenca po

odgovorno odraslo osebo, ki ga odpelje od pouka in o tem obvesti starie.
o Poveian nadzor nad utencem, ko je v ioli oz. na dejavnosti, kijo organizira sola.

. Zadrianje na razgovoru po pouku v zvezi z reievanjem problemov.

. ee se kriitve ponavljajo, iola povabi starie, da skupaj pripravijo individualiziran vzgojni nairt.
Pri tem lahko sodeluje tudi uienec.



V primeru krlitev, ki tu niso opredeljene, lahko Sola oblikuje in izvaja tudi druge vzgojne

ukrepe, za katere se dogovori uaiteljski zbor ali se zan.je odloai vodstvo 5ole.

ORGANIZIRANOST UEENCEV

OddelIna sku pnost

V osnovni Soll se uienci organizirajo v oddeline skupnosti. Oddelina skupnost je temel.jna
oblika organizlranosti uf encev enega oddelka.
Uienci oddeldne skupnosti volijo dva predstavnika oddelka v skupnost uaencev !ole. Volitve
so tajne.

Skupnost utencev iole

Za uvel.javljanje svo.jih pravic in interesov se oddeldne skupnosti preko svojih predstavnikov
povezujejo v skupnost utencev 6ole, ki sprejme letni program dela. Skupnost udencev ima

mentoria, ki ga imenuje ravnatel.i izmed strokovnih delavcev 5ole.

5olski parlament

Solski parlament je izvr5ilni organ skupnosti uEencev !ole. Sestavljajo ga uienci, ki jih izvoli
skupnost uiencev 5ole. Stevilo predstavnikov je toliko, kolikor je oddelkov na ioli. Sklicatelj
iolskega parlamenta je mentor skupnosti uiencev 5ole. Pobudo za sklic Solskega parlamenta
lahko poda tudi predstavnik oddeline skupnosti ali ravnatelj. 5olski parlament se skliie
najmanj dvakrat letno.

OPRAVIEEVANJE ODSOTNOSTI

Pouk je doloten z urnikom. K uram prihajajo uienci in uiitelji totno. V primeru zamude so se

udenci dolini opraviaiti in navesti vzrok. Neupravidena zamuda se kaznuje z neopraviteno
u ro.
Starii morajo ob vsakem izostanku utenca Soli sporoaiti vzrok izostanka. ee starSi vzroka
izostanka ne sporoEijo v petih delovnih dneh od prvega izostanka dalje, jih Sola obvesti o
izostanku uienca in jih pozove, da izostanek pojasnijo.

Vsak izostanek svojega otroka morajo starii opraviiiti v roku petih delovnih dni po prihodu
utenca v !olo. ee razrednik oziroma nadomestni razrednik v tem roku ni prejel opraviaila, se

izosta nek smatra kot neopraviden.

lzhode uiencev med prostimi urami pisno dovoli.jo starli. Udenec je dolian deiurnemu
uditelju pokazati pisno dovoljenje stariev.

l2

Kori5aenje do skupaj 5 prostih dni v enem 5olskem letu so star!i dolini najaviti razredniku
najmanj 3 dni pred izostankom. V primeru, da bi udenec v iolskem letu koristil skupaj vei kot
5 delovnih dni, mora izostanek odobriti ravnatelj.



lzreden odhod iz Sole (slabo poiutje, zdravniSki pregledi, druge obveznosti ...) je dovoljen le z

vednostjo razrednika oziroma uaitelja, ki v razredu pouiuje v tasu odhoda. Udenec lahko
odide v spremstvu starsev oz. skrbnikov udenca ali z njihovim vnaprejinjim pisnim

dovoljenjem.

SODELOVANJE PRI ZAGOTAVLJANJU ZDRAVSWENEGA VARSWA UECruCEV

Preventivni sistematski pregledi in cepljenje

Splo3ni sistematski pregledi in cepljenje se izvajajo v L.,3. in 6. in 8. razredu.

Preventivni zobozdravstveni pregledi

Uienci imajo zagotovljeno zobozdravstveno storitev in sistematiko od 1. do 9. razreda.
Program zobozdravstvene vzgoje je namenjen pravilnemu in rednemu ii5denju zob.

DolZnost seznanitve

Starii so dol:ni obvestiti iolo o zdravstvenem stanju utenca in o posebnih zahtevah za

ohranjanje njegovega zdravja, kadar je to potrebno za zagotavljanje ustreznega
zdravstvenega varstva uaenca v tasu pouka in dejavnosti izven prostorov 5ole.

Na podlagi 60.e ilena Zakona o osnovni Soli (Uradni list RS it.81/05) so bila Pravila iolskega
reda sprejeta na 13. seji Sveta zavoda Osnovne 5ole Preserje dne 30.09.2019.

V veljavo stopijo z dne 01.10.2019

Z njimi se seznanijo vsi zaposleni delavci, udenci iole in n.jihovi starii, oziroma skrbniki

Stevilka : oo7 -t/ 2079 / 4
Datum: 30.09.2019

Predsednica Sveta zavoda 05 Preserje:
Andreja Ko5ir
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