Priloga A: seznam kršitev, postopkov in ukrepov
1. Lažje kršitve
Kršitev

Kršitev

Kršitev

Nesodelovanje pri organiziranih akcijah urejanja šole Zadrževanje v garderobah po pouku
in šolske okolice
Neprimerno ravnanje s hrano
Nedovoljeno zapuščanje šolske stavbe in
Neprimeren prihod na kosilo (vrivanje, spuščanje Onesnaževanje šole
zadrževanje izven šolskega prostora
…)
Neupoštevanje pravil vedenja v sanitarijah –
Neopravičeni izostanki od pouka in dni dejavnosti Neupoštevanje pravil pospravljanja
nesmotrna poraba toaletnega papirja in
do 5 ur, strnjeno do 2 dni
Namerno neupoštevanje pravil ločevanja odpadkov brisač
Prihod k pouku in dnevom dejavnosti brez
ustreznih pripomočkov (tudi brez opreme za
šport)
Zamujanje k pouku in drugim vzgojno–
izobraževalnim dejavnostim
Odklanjanje dela oz. sodelovanja pri pouku
(učenec noče pisati, vendar pri tem ne moti
ostalih)

Okrnitev ugleda šole brez škodljivih posledic
Neupoštevanje pravil vedenja med odmori
Laganje, ki ni z namenom prikrivanja
kaznivega dejanja

Motenje pouka

Razmetavanje ali skrivanje lastnine drugih
učencev

CŠOD/šoli v naravi: motenje
programa dela, neprimerno
obnašanje, učenec je nevaren sebi
ali drugim

Neupoštevanje navodil učitelja

Uporaba mobilnega telefona ali multimedijskega
predvajalnika v času učnega procesa, razen za
namen učnega procesa
Prinašanje zabavne elektronike v šolo, razen za
namene pouka

Slabo opravljanje oz. neopravljanje
nalog dežurnega učenca za oddelek

Zvočno ali slikovno snemanje pouka brez
namena zaničevanja in zasmehovanja ter
objave in posredovanja tretji osebi oziroma
javnosti

Neupoštevanje pravil knjižničnega
reda

Prepisovanje pri preverjanju ali
ocenjevanju znanja
Občasno izogibanje ocenjevanju znanja
Neupoštevanje šolskega hišnega reda ali
navodil dežurnega učitelja

Slabo opravljanje nalog dežurnega
učenca pri vhodu

Poškodba ali izguba knjige

Neupoštevanje bontona

Učenec v šoli ne skrbi za lastno zdravje in
varnost

Postopki










Pogovor učitelja oz. strokovnega delavca šole z učencem
Pogovor razrednika z učencem
Pogovor razrednika z učencem in starši
Pogovor šolske svetovalne službe, razrednika, vodstva šole in učenca s starši
Strokovni delavec o kršitvi obvesti razrednika.
Razrednik obvesti starše (če učenec v šoli ne skrbi za lastno zdravje in varnost)
Postopek pred tričlansko komisijo
Šolska mediacija

Ukrepi

Kršitev, ki s temi pravili ni
opredeljena





















Ustno opozorilo strokovnega delavca ali druge odrasle osebe, zaposlene v šoli, s pojasnilom, zakaj vedenje ni sprejemljivo
Osebno opravičilo učenca
Pisno obvestilo staršem (podpis)
Začasna izločitev iz skupine
Ustno opozorilo učitelja in pisno obvestilo o kršitvi razredniku
Vpis v e‐asistenta
Učenec prekine z dejavnostjo (v primeru, ko jo ovira)
Učenec dobi neopravičeno uro (ure)
Učenec samostojno predela vsebino učne snovi, pri kateri je neopravičeno izostal.
Prepoved uporabe rekvizitov (v primeru, ko jih neustrezno uporablja)
Učenec brez športne opreme ne sme sodelovati pri športnih dejavnostih, pri katerih bi se lahko zaradi neustrezne opreme poškodoval.
Namesto tega izvaja naloge, ki mu jih določi učitelj.
Dokončanje neopravljenih (učnih) obveznosti v šoli pod nadzorom učitelja po pouku ali pred poukom s soglasjem in vednostjo staršev
Opravljanje dela v korist razredne ali šolske skupnosti (učitelj presodi, kdaj naj učenec delo opravi in tudi koliko časa za to potrebuje):
odpravljanje povzročenega nereda v določenih prostorih, pomoč v knjižnici, pomoč pri urejanju zunanjih in notranjih šolskih površin, pomoč v
OPB, dodatno dežurstvo.
Dodatna delovna obveznost (npr. dežurstvo v jedilnici, urejanje okolice … ), podaljšano za dan, teden …
V primeru goljufanja pri ocenjevanju znanja: prekinitev opravljanja ocenjevanja znanja, odvzem pisnega izdelka, premestitev
učenca na posebno mesto v razredu, kjer počaka do konca šolske ure (v tem času učenec nima dostopa do učnih gradiv);
naslednjo uro se ponovi ocenjevanje pod individualnim nadzorom prostega strokovnega delavca
Vzgojni ukrep, določen z mediacijo
Učenec pove ali zapiše razmišljanje o svojem vedenju: kaj je storil napačno, kako so se ob tem počutile druge osebe, kakšno bi bilo boljše
ravnanje in kako bo popravil storjeno napako. Razmišljanje lahko predstavi tudi vrstnikom.
Predstavitev vsebine v zvezi s kršitvijo sošolcem.
Prepoved obiska interesne dejavnosti (za določen čas)


























Branje in predstavitev knjige ali članka z vsebino, ki je povezana s kršitvijo
Voden razgovor s celim razredom ali ogled filma na temo, povezano s kršitvijo
Odvzem ugodnosti (npr. dežurstvo …)
Starši odpeljejo učenca iz šole v naravi domov na lastne stroške.
V primeru neprimernega obnašanja pri prehranjevanju ali neprimernega ravnanja s hrano: učenec obrok dobi zadnji, učenca se premesti
na drugo mesto, kjer poje svoj obrok.
Učenec napiše seznam pozitivnih lastnosti osebe, s katero je imel konflikt oz. ji je povzročil škodo.
Učna pomoč, druga usluga oz. dobro delo osebi, s katero je imel konflikt oz. ji je povzročil škodo.
Učenec, ki z neprimernimi pripombami moti pouk, naj si misli, ki bi jih rad povedal, napiše na papir in jih posreduje učitelju ob koncu ure.
V primeru uporabe neprimernih besed, učitelj pozove učenca, naj besedo poišče v SSKJ. Če je beseda v SSKJ opredeljena kot vulgarna, je
ne sme uporabljati.
V primeru uporabe neprimernih besed, učenec prepiše lepo misel, pregovor ali odstavek iz bontona.
Povečan nadzor nad učencem v času, ko je v šoli.
Zadržanje na razgovoru v zvezi z reševanjem problema / ugotavljanja kršitve / po pouku (s soglasjem in vednostjo staršev)
Organiziran nadomesti vzgojno-izobraževalni proces v šoli namesto udeležbe pri dejavnostih, ki se izvajajo izven šole
Dodatno spremstvo pri VIZ procesu, ki se izvaja izven šole
Redni tedenski kontakti razrednika s starši
Nov sedežni red v razredu
Razgovor v šolski svetovalni službi
Razgovor pri vodstvu šole
V primeru motenja pouka: učenec pripravi predstavitev obravnavane snovi ali vprašanja za ponavljanje snovi in to predstavi pri
naslednji uri
V primeru fotografiranja ali snemanja brez soglasja: učenec v prisotnosti učitelja izbriše fotografijo / posnetek iz snemalne naprave
V primeru snemanja pouka: učenec pripravi povzetek učne ure, ki jo je snemal
Začasni odvzem naprave ali predmeta, s katerim učenec moti izvedbo pouka ali ogroža svojo oziroma tujo varnost. Predmet je potrebno
shraniti in o odvzemu obvestiti starše.
Restitucija
Tričlanska komisija ugotovi težo kršitve in se opredeli za enega izmed ustreznih ukrepov v skladu s temi pravili

Ukrepi ob motenju pouka
Zaporedje ukrepov, ki se izvedejo, če učenec moti pouk, je naslednje:
1. OPOZORILO učitelja motečemu učencu, da krši pravico ostalih učencev do nemotenega pouka.
2. Učitelj motečega učenca PRESEDE na drugo mesto v razredu.
3. PREMESTITEV motečega učenca V DRUG PROSTOR: učenec nadaljuje delo individualno pod nadzorom strokovnega delavca (svetovalnega
delavca, pomočnika ravnatelja, knjižničarja ali prostega učitelja). Po strokovnega delavca, ki prevzame motečega učenca, gre učenec, ki ga določi
učitelj. Učitelj, pri uri katerega je bil učenec izločen iz razreda, še isti dan o tem obvesti njegovega razrednika.
4. Če predhodni ukrepi (opozorilo, presedanje, premestitev) ne pripomorejo k izboljšanju vedenja oziroma jih učenec zavrača, se uporabijo drugi
vzgojni ukrepi.

Ukrepi ob uporabi mobilnega telefona ali drugih elektronskih naprav:
Če učenec nima izklopljenega mobilnega telefona ali druge elektronske naprave ali ga/jo uporablja kljub prepovedi, učitelj pozove učenca, da mu
telefon oz. napravo izroči. Če je učenec brez dovoljenja fotografiral ali snemal ostale učence oziroma delavce šole, mora fotografije oziroma posnetke
v prisotnosti učitelja izbrisati. Ob izročitvi učenec telefon oz. napravo izklopi.
O dogodku učitelj napiše zapisnik in ga skupaj z odvzetim mobitelom oz. napravo preda razredniku. Razrednik obvesti starše in jim po razgovoru vrne
mobitel oz. napravo.

2. Težje kršitve
Kršitev

Kršitev

Ponavljajoče se istovrstne kršitve – neizpolnjevanje Žaljivo govorjenje (žaljenje, preklinjanje,
poniževanje, nestrpne opazke do drugačnih,
dolžnosti ali neupoštevanje dogovorjenih pravil,
različnih narodnosti, ver … ) / javno spodbujanje
zaradi česar so že bili izvedeni vzgojni postopki
ali razpihovanje narodnostnega, rasnega,
Občasni neopravičeni izostanki nad 12 ur
verskega ali drugega sovraštva ali nestrpnosti, ali
oziroma strnjeni neopravičeni izostanki nad 18 ur spodbujanje k drugi neenakopravnosti zaradi
telesnih ali duševnih pomanjkljivosti oziroma
drugačnosti
Grob verbalni napad na učenca, učitelja, delavca
Napeljevanje h kršitvam / nagovarjanje drugih h
šole ali drugo osebo (žalitve, zmerjanje,
kršenju pravil, ki bi imelo za posledico lažjo ali
zasmehovanje, opolzko govorjenje, razširjanje
težjo kršitev
lažnih govoric …)
Fizični napad na učenca, učitelja, delavca šole ali Spolno nadlegovanje učencev in delavcev
drugo osebo, pri čemer nista ogrožena zdravje ali šole, prikazovanje oz. predvajanje erotičnih
življenje
ali pornografskih vsebin
Prihod oziroma prisotnost v šoli 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

Namerno poškodovanje in uničevanje šolske
opreme, zgradbe ter stvari in opreme drugih
učencev, delavcev ali obiskovalcev šole ali
uničevanje javnih prevoznih sredstev / namerno
uničevanje opreme in drugega inventarja šole z
manjšo premoženjsko škodo

Kršitev
Ponarejanje, popravljanje pisnih ocenjevanj,
preverjanj, opravičil, obvestil / ponarejanje
podpisov in obvestil staršev
Nepooblaščeno branje dokumentov osebne
narave oz. zaupne narave, šolske
dokumentacije idr.
Kršitev pravil mediacijskega postopka

Ponavljajoča se kršitev mediacijskega
postopka
Neupoštevanje mediacijskega sporazuma

Kršitev, ki s temi pravili ni opredeljena

Postopki












Pogovor učitelja oz. strokovnega delavca šole z učencem
Strokovni delavec o kršitvi obvesti razrednika
Pogovor razrednika z učencem
Razrednik obvesti starše
Pogovor razrednika z učencem in starši
Pogovor šolske svetovalne službe, razrednika, vodstva šole in učenca s starši
Postopek pred tričlansko komisijo
Postopek izrekanja vzgojnega opomina
Šolska mediacija

Ukrepi




Uporaba drugih ukrepov, ki so opredeljeni v poglavju o lažjih kršitvah
V primeru suma na prihod oziroma prisotnost alkohola, drog in drugih psihoaktivnih sredstev se učenca premesti v drug prostor, se pokliče
starše ali zakonite zastopnike, ki ga prevzamejo
Učencu se izreče vzgojni opomin v skladu z Zakonom o osnovni šoli

3. Najtežje kršitve
Kršitev

Kršitev

Kršitev

Posedovanje, preprodaja ali uporaba
pirotehničnih sredstev v šoli, na zunanjih
površinah šole ali na šolskih ekskurzijah

Psihično nasilje z elementi kaznivega dejanja,
socialno izključevanje, osamitev, stigmatizacija,
izsiljevanje ali ekonomsko nasilje, zahteve po
denarju, grožnje, virtualno nasilje, izvajanje
neposrednih ali prikritih oblik agresivnega vedenja
do drugih učencev ali delavcev šole / vrstniško
nasilje

Opravljanje nedovoljene pridobitne
dejavnosti v šoli ali njeni okolici (prodaja)

Kraja lastnine šole, drugih učencev, delavcev ali
obiskovalcev šole

Objava slikovnih ali zvočnih posnetkov,
fotografij v medijih ali uporaba slednjih z
namenom zaničevanja ali zasmehovanja

Popravljanje in vpisovanje ocen v šolsko
Fizični napad na učenca, učitelja, delavca šole
dokumentacijo (dnevnike, redovalnice, spričevala ali drugo osebo, pri čemer sta ogrožena zdravje
ali življenje
…)

Uporaba naprav, ki ogrožajo zdravje, varnost
ali življenje drugih oseb

Uničevanje uradnih dokumentov ter ponarejanje
podatkov in podpisov v uradnih dokumentih in
listinah, ki jih izdaja šola

Okrnitev ugleda šole, zaposlenih in učencev
s škodljivimi posledicami

Napeljevanje h kršitvam / nagovarjanje
drugih h kršenju pravil, ki bi imelo za
posledico najtežjo kršitev

Goljufanje z elementi kaznivega dejanja in zahteveSpolno nadlegovanje učencev in delavcev šole, Namerno poškodovanje in uničevanje tujega
predvajanje erotičnih ali pornografskih vsebin z
po pomoči pri goljufanju z elementi kaznivega
imetja v času šolskih dejavnosti izven šole z
elementi kaznivega dejanja
dejanja
večjo premoženjsko škodo
Kajenje ter prinašanje, posedovanje, ponujanje, Laganje z namenom prikrivanja kaznivega
Poškodovanje in uničevanje šolske opreme,
prodajanje ali uživanje alkohola, drog ter drugih
zgradbe ter stvari in opreme drugih učencev,
dejanja
psihoaktivnih sredstev in napeljevanje sošolcev k
delavcev ali obiskovalcev šole ali uničevanje
javnih prevoznih sredstev / namerno uničevanje takemu dejanju v času pouka, dnevih dejavnosti in
drugih organiziranih oblikah vzgojno‐
opreme in drugega inventarja šole z večjo
izobraževalne dejavnosti
premoženjsko škodo

Postopki
Odstop obravnave kršitve pristojnim institucijam
Uporaba drugih postopkov, ki so opredeljeni v poglavjih o lažjih in težjih kršitvah

Ukrepi
Odstop zadeve pristojni instituciji
Uporaba drugih ukrepov, ki so opredeljeni v poglavjih o lažjih in težjih kršitvah

