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Na podlagi 60. e člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS 102/2007, 

z dne 9. 11. 2007) in Vzgojnega načrta šole je Svet šole OŠ Križevci sprejel 

 

 

 

PRAVILA ŠOLSKEGA REDA 

Osnovne šole Križevci 

 

 

 

Pravila šolskega reda so bila sprejeta na predlog ravnateljice Vasilije Stolnik, ki si je predhodno pridobila 

pozitivno mnenje na sestanku učiteljskega zbora dne 17. 3. 2017 in na seji Sveta staršev dne 24. 4. 

2017. 

 

 

Pravila šolskega reda temeljijo na Vzgojnem načrtu šole. Z njimi Osnovna šola Križevci natančneje 

opredeli dolžnosti in odgovornosti učencev, načine zagotavljanja varnosti, pravila obnašanja in 

ravnanja, določi vzgojne ukrepe za posamezne kršitve pravil, organiziranost učencev, opravičevanje 

odsotnosti, sodelovanje pri zagotavljanju zdravstvenega varstva učencev ter pohvale, nagrade in 

priznanja učencem. 

 

 

Dogovorjena pravila šolskega reda so dokument, ki je prvotno namenjen varnosti in zaščiti učencev 

in delavcev šole ter zaščiti lastnine, s katero šola razpolaga. 
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1. PRAVICE, DOLŽNOSTI IN ODGOVORNOSTI UČENCEV  

 

1. 1 Pravice učencev  

Učenec ima pravico, da:  

• obiskuje in sodeluje pri pouku ter drugih vzgojno-izobraževalnih dejavnostih;  

• pridobiva znanje, spretnosti in navade za vseživljenjsko učenje;  

• mu je v šoli zagotovljeno varno in spodbudno okolje;  

• mu šola zagotavlja enakopravno obravnavanje ne glede na spol, raso in etnično 

pripadnost, veroizpoved ali socialni status družin;  

• šola zagotovi varovanje njegovih osebnih podatkov v skladu z zakonom in drugimi 

predpisi;  

• učitelji in drugi delavci šole spoštujejo njegovo osebnost in individualnost;  

• se pri pouku upoštevajo njegove razvojne značilnosti, predznanje in individualne 

posebnosti; 

• sodeluje pri ocenjevanju;  

• pri pouku dobi kakovostne informacije;  

• dobi o svojem delu sprotno, pravično in utemeljeno povratno informacijo;  

• dobi pri svojem delu pomoč in podporo, če ju potrebuje;  

• se vključuje v delo oddelčne skupnosti učencev, skupnosti učencev šole in šolskega 

parlamenta.  

1.2 Dolžnosti in odgovornosti učencev  

Dolžnosti in odgovornosti učenca so, da:  

• spoštuje pravice drugih učencev in delavcev šole ter ima spoštljiv in strpen odnos do 

individualnosti, človeškega dostojanstva, etnične pripadnosti, veroizpovedi, rase in spola;  

• izpolnjuje osnovnošolske obveznosti;  

• redno in točno prihaja k pouku in drugim vzgojno-izobraževalnim dejavnostim;  

• izpolnjuje učne in šolske obveznosti;  

• redno in vestno opravlja domače naloge in prinaša potrebne pripomočke za pouk;  

• sodeluje pri projektih, predstavah, tekmovanjih in srečanjih na šolskem, področnem in 

državnem nivoju;  

• dosledno upošteva navodila učiteljev in delavcev šole;  

• skrbi za lastno zdravje in varnost kot tudi varnost vseh ostalih v šoli in izven nje;  

• spoštuje pravila Hišnega reda;  

• varuje in odgovorno ravna s premoženjem šole ter lastnino učencev in delavcev šole 

(namerno povzročeno škodo poravna sam ali starši oz. skrbniki);  

• kulturno in spoštljivo ravna s hrano;  

• sodeluje pri urejanju šole in šolske okolice; 

• sodeluje pri dogovorjenih oblikah dežurstva.   
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2. NAČINI ZAGOTAVLJANJA VARNOSTI  
  

Šola zagotavlja varnost učencev z upoštevanjem Hišnega reda šole. Osnovna šola prevzema 

odgovornost in skrb za varnost učencev v času pouka in drugih dejavnosti šole po letnem 

delovnem načrtu.   

Šola izvaja različne aktivnosti in ukrepe za zagotavljanje varnosti učencev in preprečevanje 

nasilja v sodelovanju s Policijsko postajo Ljutomer in drugimi zunanjimi institucijami.  

2.1 Varnost učencev v času VIZ dejavnosti  

S tem namenom šola:  

• oblikuje oddelke in skupine učencev v skladu z veljavnimi normativi in standardi;  
• zagotavlja varstvo med prostimi urami učencev in varstvo vozačev pred poukom in po 

njem;  
• skrbi, da učenci podaljšanega bivanja odhajajo domov v spremstvu staršev oz. oseb, za 

katere podajo starši pisno soglasje;  

• skrbi, da odhajajo učenci 1. vzgojno-izobraževalnega obdobja k verouku v spremstvu 
gospe katehetinje in gospoda duhovnika; prvošolce spremlja tudi varnostnica. Učenci 
morajo imeti podpisane izjave staršev o odhodu k verouku.   

• prepoveduje zapuščanje šolskega prostora pred poukom, v času pouka, med odmori in do 
odhoda avtobusa;  

• lahko občasno organizira pouk tudi v posebej oblikovanih skupinah učencev (tudi 
individualno) z namenom, da se ostalim učencem zagotovi nemoten pouk ali varnost;  

• na ekskurzijah, dnevih dejavnosti ter tečajih plavanja, smučanja, kolesarjenja in šolah v 
naravi zagotovi ustrezno število spremljevalcev v skladu z veljavnimi normativi in 
standardi ter navodili za izvajanje učnih procesov;  

• izvaja dnevno dežurstvo v šolskih prostorih in na zunanjih površinah, ki ga opravljajo 
strokovni delavci šole, javni delavec;  

• v času izrednih razmer (naravne nesreče, tehnološke nevarnosti) ravna po navodilih, ki jih 
izdajo odgovorni in vodilni delavci ter ustrezni štabi; šola izvaja tudi vaje evakuacije.  

2.2 Varnost učencev na območju šole  

• Šola skrbi za čisto okolje, prav tako vsi uporabniki naših prostorov in zunanjih površin. 
Vsak oddelek je še posebej odgovoren za svojo matično učilnico. Šola mora poskrbeti za 
ustrezno opremo, kadar učenci sodelujejo pri urejanju šolske okolice.  

• V šoli je vsak dolžan skrbeti za skupno imetje. Tujega imetja oz. lastnine si ni dovoljeno 
prisvajati, ga skrivati, prodajati ali poškodovati; o vsaki nastali škodi se obvesti 
strokovnega delavca.  

• Učenci v garderobnih omaricah ne smejo puščati dragocenih stvari, saj v primeru kraje 
šola zanje ne odgovarja. O nastali škodi, kraji in nasilju so nemudoma dolžni obvestiti 
dežurnega učitelja ali razrednika oz. vodstvo šole. V primeru ugotovljene krivde učenca 
razrednik ustrezno ukrepa v skladu s Šolskimi pravili.  
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• Stvari prinašajo učenci v šolo na lastno odgovornost. Šola za izgubljene ali drugače 
odtujene predmete ne prevzema nobene odgovornosti.  

  

2.3 Ukrepi in prepovedi uporabe nedovoljenih naprav, pripomočkov in substanc  

• Učitelj učencu odvzame predmete, stvari ali snovi, ki ne sodijo v šolo ali če z njimi moti 

pouk ali ogroža svojo varnost ali varnost drugih. Vsak strokovni delavec ima pravico, da iz 

posebej utemeljenih razlogov opravi splošen pregled garderob, šolskih torb in oblačil.  

• V šolskih prostorih je uporaba avdio-vizualnih naprav prepovedana.  

Če učenec avdio-vizualno napravo uporablja, jo mora sam ugasniti in predati učitelju. Le-

ta jo odnese v tajništvo, shrani v ovojnico z učenčevim imenom ter jo da v ognjevarno 

omaro. Učenec sam obvesti starše oz. skrbnike o odvzemu. Po odvzeto lastnino pridejo 

starši oz. skrbniki.  

Uporaba avdio-vizualnih naprav je dovoljena izključno po navodilu učitelja v izobraževalne 

namene in za nujne klice (starši …). 

• V šolo ni dovoljeno prinašati in v njej uporabljati nevarnih predmetov ter snovi, ki so 

neprimerne ali škodljive za zdravje (energetski napitki, alkoholni bonboni ipd.);  

• Kajenje, uživanje drog in alkohola ter drugih psihoaktivnih sredstev je v šoli in njeni okolici 

strogo prepovedano.  

2.4 Varnost učencev v prometu  

Spoštovanje pravil prometne varnosti je življenjskega pomena za vsakega udeleženca v 
cestnem prometu. Če teh pravil ne upoštevamo, ogrožamo sebe in druge.   

S tem namenom šola:  

• Učence in starše seznanja z načeli prometne varnosti in varnostnih ukrepov, ki so potrebni 
za varen prihod in odhod otrok v šolo (rutice, odbojna telesa, čelade, pravilno parkiranje).  

• Organizira kolesarski tečaj in izpit za učence 4. in 5. Razreda.  
Učenci kolesarji morajo imeti opravljen kolesarski izpit in ustrezno opremo. Svoja kolesa 
puščajo zaklenjena v kolesarnici. Okoli tujih koles ni dovoljeno stikati, kaj šele se voziti z 
njimi. Za poškodbe ali krajo koles šola ne odgovarja.   

• Učenci, ki čakajo na avtobusni prevoz, sami skrbijo za svojo varnost in varnost drugih: se 

ne gibajo po vozišču, se ne prerivajo, kulturno vstopajo na avtobus, upoštevajo navodila 

dežurnih učiteljev …  

  
Na šolskem avtobusu in kombiju veljajo pravila, ki jih morajo upoštevati vsi učenci:  

- varno vstopanje in izstopanje,   

- starejši dajo prednost mlajšim,  

- na šolskem avtobusu ni dovoljeno piti in jesti,   

- v času prevoza ni dovoljeno motiti šoferja,  

- ni se dovoljeno prosto sprehajati po avtobusu,  
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- dosledno je potrebno upoštevati šoferjeva navodila.  

  

Če učenec večkrat krši pravila vedenja na šolskem avtobusu oz. se kršitve stopnjujejo, mu šola 

lahko za določeno obdobje prepove vožnjo s šolskim avtobusom.  

2.5 Dežurstvo  

Dežurstvo strokovnih delavcev poteka:  

• Pred poukom (med 7.00 in 7.25) dežura en učitelj na razredni in en na predmetni stopnji. 
Dežurni učitelj usmerja učence od 1. do 9. razreda v učilnice.  

• V odmoru za malico učitelji skrbijo za varen in utečen potek prehranjevanja. Dežurata en 
razredni in en predmetni učitelj. 

• V rekreativnem odmoru glede na trenutne vremenske razmere pospremijo učence na 
šolsko dvorišče, igrišče ali v telovadnico učitelji, ki so z njimi končali tretjo uro pouka. 
Učenci so dolžni upoštevati navodila učiteljev. Ključe garderobne omarice morajo imeti 
pri sebi.  

• V času kosila(6. in 7. uro)poteka, varstvo vozačev. Dežurna sta dva učitelja predmetne 
stopnje, da gredo učenci urejeno v koloni na kosilo, kulturno pojedo, pospravijo za sabo 
in mirno zapustijo jedilnico. V jedilnico pridejo brez šolskih torb. Le-te pustijo v svoji 
garderobni omarici. Torbe je prepovedano puščati na tleh v garderobi. En učitelj dežura 
pri kosilu, drugi gre na šolsko dvorišče. 

• Med 13.20 in 15:00 uro dežura en učitelj na predmetni stopnji.  

2.6 Rediteljstvo učencev  

Vsak razrednik tedensko določi dva ali tri učence, ki opravljajo svoje delo v razredu in drugih 

šolskih prostorih.  

3. PRAVILA OBNAŠANJA IN RAVNANJA  

3.1 Prihajanje v šolo in odhajanje domov  

• Šola je prostor, kjer se med VIZ zadržujejo le zaposleni na tej šoli in učenci, ki so vanjo 
vpisani, po VIZ procesu pa jo po dogovoru z vodstvom šole lahko uporabljajo tudi drugi 
najemniki.  

• Učenci prihajajo v šolo pravočasno s šolskim avtobusom oz. največ 15 minut pred 
pričetkom pouka oz. programa.   

• Na poti v šolo morajo vsi upoštevati pravila prometne varnosti.  

• Učenci prvošolci morajo imeti na poti v šolo ter domov spremstvo polnoletne osebe. 
Spremljevalci so lahko tudi otroci, starejši od 10 let, in mladoletniki, če to dovolijo starši, 
skrbniki oziroma rejniki otroka. Otroci, ki obiskujejo prvi razred osnovne šole, lahko 
prihajajo v območju umirjenega prometa in v območju za pešce v šolo tudi brez spremstva, 
če to dovolijo starši, skrbniki oziroma rejniki (Zakon o pravilih cestnega prometa, Ur. l., št. 
82/13, 87. člen).  
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• Učenci prvih in drugih razredov morajo na poti v šolo in iz nje nositi poleg odsevnika tudi 
rumeno rutico (Zakon o pravilih cestnega prometa, Ur. l., št. 82/13, 87. člen).  

• Učenci 1. razreda imajo organizirano jutranje varstvo v učilnici prvega razreda.  

• Učenci od 2. do 9. razreda imajo organizirano varstvo vozačev v jedilnici šole, kjer jih 
nadzirata dežurna učitelja.  

• Učenci morajo biti v šolskih prostorih primerno oblečeni in preobuti v šolske copate. 
Oblačila in obutev, ki so jih odložili, shranijo v garderobnih omaricah.   

• V šoli je prepovedano nošenje športnih ali hišnih copatov, razen če ni iz zdravstvenih 
razlogov drugače določeno (potrebno je priložiti zdravniško potrdilo). Prav tako se v 
šolskih prostorih ne nosi pokrival. Učenci se v copate preobujejo v garderobi. V šolske 
copate se preobujejo tudi učenci, ki se na različne dejavnosti vračajo v šolo v 
popoldanskem času (glasbena oz. plesna šola ipd.)  

• Prihod v šolo in vstop v šolske prostore z rolerji, rolkami, skiroji ali kotalkami je 
prepovedan.  

• Po zadnji uri pouka ali drugih dejavnostih učenci čim prej zapustijo šolske prostore in 
odidejo domov.   

• Učence, ki se vozijo s šolskim prevozom, odpelje avtobus izpred šole po določenem 
voznem redu. Učenci od 1. do 5. razreda do takrat počakajo v podaljšanem bivanju ali v 
jedilnici, kjer je organizirano varstvo vozačev. Učence 1. razreda do šolskega avtobusa 
spremlja za to določena oseba, za katero so starši podpisali soglasje in ima več kot 10 let.   

• Učenci od 6. do 9. razreda na šolski avtobus čakajo v jedilnici oz. na šolskem dvorišču z 
dežurnim učiteljem.  

  
3.2 Izjemni odhodi učencev iz šole  

 Učenec zapusti šolo v času pouka, če:  

- za odsotnost pisno ali ustno zaprosijo starši ali druge ustanove (klubi, glasbena šola, 

gasilska društva …);  

- ima zdravstvene težave;  

- se poškoduje. V tem primeru mora zaposleni učenca namestiti na varno in zagotoviti, 

da ni sam. O slabem počutju ali poškodbi je dolžan obvestiti vodstvo šole in starše oz. 

skrbnike, da pridejo ponj. V primeru težjih poškodb in v primerih, ko se ne da oceniti 

resnosti poškodbe ali stanja (napadi …), je potrebno poklicati tudi zdravnika oz. 

reševalno službo. Zaposleni o dogodku zapiše zapisnik in ga odda v tajništvo šole oz. 

ravnateljici.  

- je pod vplivom alkohola ali drugih psihoaktivnih sredstev;  

- ogroža lastno varnost in varnost drugih;  

- stori kršitev, ki ima značilnosti kaznivega dejanja (večja tatvina, huda fizična poškodba, 

poškodovanje lastnine itd.); takrat strokovni delavec nemudoma obvesti starše oz. 

skrbnike in zahteva, da pridejo v čim krajšem času po učenca.  
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3.3  Pouk in življenje v šoli  

Pouk  

Pouk se prične ob 7.30. Učenci prihajajo k pouku točno, zamujanje ni dovoljeno.  

Če učitelja več kot 5 minut po začetku pouka še ni v učilnici, dežurni učenec o tem obvesti 

vodstvo šole.  

Šolsko igrišče in telovadnica sta do 16.00 namenjena VIZ procesu šole (pouku, programu 

podaljšanega bivanja …).  

Vedenje učencev med poukom  

Ob zvonjenju so učenci v razredu in se pripravljajo na pouk.  

Med poukom upoštevajo vsa navodila učitelja, da učni proces lahko poteka nemoteno. Vsak 

učenec je pri pouku pozoren in sodeluje po svojih najboljših močeh.   

Med poukom sodelujejo, se poslušajo in ne motijo VIZ procesa.  

Učitelja nazivajo z gospa učiteljica ali gospod učitelj.  

Ob koncu učne ure zapustijo učilnico z dovoljenjem učitelja.  

Vedenje učencev med odmori  

V času odmorov se učenci sprostijo in umirjeno pripravijo na naslednjo uro. Učenci na 

predmetni stopnji v času odmora praviloma zamenjajo učilnico.  

V času petminutnih odmorov se učenci ne zadržujejo v garderobah.  

Med glavnim odmorom učenci dosledno upoštevajo navodila dežurnih učiteljev.  

Vedenje na hodnikih  

Po hodniku se hodi po desni strani, tiho, počasi, umirjeno in se pozdravlja mimoidoče.  

Vedenje učencev v garderobah  

V garderobi se preobujejo v šolske copate, čevlje in oblačila pospravijo v garderobno omarico. 

Skrbijo za urejenost garderobe.   

Vedenje učencev na ekskurzijah  

Na ekskurzijah upoštevajo navodila spremljevalcev, so primerno oblečeni in obuti, skrbijo za 

lastno varnost in varnost drugih. Za predmete, ki jih učenec vzame na ekskurzijo, šola ne 

odgovarja.   
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Vedenje na prireditvah  

Na prireditev se prihaja pravočasno, primerno oblečeno, tiho in zbrano se posluša 

nastopajoče, na koncu se primerno zaploska in se mirno razide.   

Vedenje učencev pri obrokih  

Pred uživanjem hrane si učenci umijejo roke. Poskrbijo za kulturno razdelitev hrane. Do hrane 

se vedejo odgovorno in spoštljivo.   

Po končanem obroku poskrbijo, da je jedilnica oz. učilnica urejena.  

Vedenje učencev v telovadnici  

Vstop v telovadnico in v prostor za shranjevanje pripomočkov je učencem dovoljen samo v 

spremstvu učitelja ali z njegovim dovoljenjem.   

Pri pouku športne vzgoje je obvezna športna oprema.   

V telovadnici dosledno upoštevajo navodila učitelja.  

  

4. POSTOPKI IN VZGOJNI UKREPI ZA POSAMEZNE KRŠITVE  
  

Vzgojni ukrepi se uporabljajo, kadar učenec krši pravila šolskega ali hišnega reda. Za učence 

so obvezujoči.  

Najpomembnejša naloga je, da ob obravnavi prekrška prisoten strokovni delavec (ostali 

delavci šole obvestijo razrednika ali dežurnega učitelja) opravi pogovor z vpletenimi še isti 

dan, s čimer poskuša razrešiti medsebojni spor ali odnos učenca do drugih oseb, šolskih 

dolžnosti ali imetja.   

Vzgojni ukrepi se uporabljajo, kadar učenec krši pravila šolskega in hišnega reda in so bile 

predhodno že izvedene druge vzgojne dejavnosti.  

 Vzgojni ukrepi so:  

Razgovor z razrednikom, razgovor s šolsko svetovalno službo ali ravnateljico, opravičilo, 

obvestilo staršem, ukinitev pravic učencu, povečan nadzor, dodatno spremstvo, odstranitev 

učenca od pouka.  

 Ukrepi niso vnaprej določeni, potrebno jih je smiselno povezati s povzročeno škodo.   

  

Administrativni ukrepi  

Administrativni ukrepi so vzgojni ukrepi, ki jih je s Pravilnikom o vzgojnih opominih v osnovni 

šoli predpisal minister.   
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Pravilnik določa izrekanje vzgojnih opominov, postopek ter način izrekanja, obvestilo učencu 

in staršem ter pripravo individualiziranega načrta.  

Po izrečenem tretjem vzgojnem opominu lahko šola učenca prešola na drugo šolo brez soglasja 

staršev.   

 Vzgojni ukrepi se uporabljajo, kadar učenec krši pravila šolskega in hišnega reda. Za učenca 

so obvezujoči.  

 

MED LAŽJE KRŠITVE ŠOLSKIH PRAVIL SODI:  

 neizpolnjevanje učnih in drugih šolskih obveznosti, 

 zamujanje k pouku in drugim vzgojno-izobraževalnim dejavnostim,  

 neopravičena odsotnost od pouka v šoli ali na videokonferencah v času pouka na 
daljavo, 

 motenje učencev in zaposlenih pri delu,  

 prinašanje predmetov v šolo, ki niso potrebni za delo pri pouku in pri ostalih šolskih 
dejavnostih (fotoaparati, predvajalniki glasbe, igrače ...),  razen po navodilih učitelja 

 nedovoljena uporaba avdio-vizualnih naprav,  

 nedosledno prinašanje obveznih učnih pripomočkov,  

 neupoštevanje navodil učiteljev in ostalih delavcev šole (pisanje domačih nalog …),  

 nespoštljivo ravnanje s hrano,  

 skrivanje po šoli.  
 

Postopki za lažje kršitve  

(1.)Ustno opozorilo in pogovor z vpletenim 
 

Po pogovoru se lahko strokovni delavec odloči za naslednje zadolžitve učenca: 
a) pomoč in pospravljanje v jedilnici (čiščenje miz in stolov), 
b) skrb za garderobe 
c) urejanje učilnic( pometanje, čiščenje miz, pospravljanje…) in didaktičnih pripomočkov, 
d) pomoč v knjižnici, 
g) pomoč učitelju športne vzgoje (prekopavanje peskovnika, čiščenje atletske steze …), 
h) urejanje okolice (pobiranje papirčkov, pometanje igrišča, dvorišča …), 
i) čiščenje šolskih klopi, miz in stolov v jedilnici, 
j) druga priložnostna dela,  
k) začasen odvzem naprave ali predmeta, s katerim učenec moti pouk - predmet se vrne 
učencu po končani uri oziroma pouku, 

 

(2.) Obvestilo staršem (pisno ali ustno), če se posamezna kršitev ponovi  

 

(3.) Poziv staršev na pogovor 
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MED TEŽJE KRŠITVE SPADA:  

 goljufanje pri pisnem in ustnem ocenjevanju znanja,  

 neopravičeno izostajanje od pouka ali videokonferencah (občasni neopravičeni izostanki 
nad 12 ur oz. strnjeni neopravičeni izostanki nad 18 ur),  

 uničevanje uradnih dokumentov ter ponarejanje podatkov in podpisov v uradnih listinah 
in dokumentih, ki jih izdaja šola ter ponarejanje podpisa staršev ali skrbnikov,  

 namerno poškodovanje in uničevanje šolske opreme, zgradbe ter stvari in opreme drugih 
učencev, delavcev ali obiskovalcev šole,  

 kraja lastnine šole, drugih učencev, delavcev ali obiskovalcev šole, 

 snemanje in fotografiranje drugih oseb v prostorih šole in zunanjih površinah šole brez 
njihovega soglasja, 

 objava posnetka ali fotografije drugih oseb na spletu brez njihovega soglasja,   

 psihično in fizično nasilje, socialno izključevanje, izsiljevanje denarja, virtualno nasilje, 
izvajanje neposrednih in prikritih oblik agresivnega vedenja do učencev ali delavcev šole,  

 grob verbalni ali fizični napad na učenca, učitelja ali delavca šole,  

 ogrožanje življenja in zdravja učencev ter delavcev šole,  

 kajenje ter prinašanje, posedovanje, ponujanje, prodajanje ali uživanje alkohola, drog ter 
drugih psihoaktivnih sredstev,  

 prinašanje in uporaba pirotehničnih sredstev ali odprtega ognja v šoli, na zunanjih šolskih 
površinah ali na dnevih dejavnosti.  

 

Postopki za težje kršitve:  
 
(1.) Obvestilo staršem (pisno ali ustno) in povabilo na razgovor  
Strokovni delavec skupaj s starši in učencem določi vzgojni ukrep.  
 
(2.) V primeru, da starši ne želijo sodelovati, strokovni delavec skupaj s svetovalno delavko 
določi vzgojni ukrep in obvesti starše.  
 
Ukrepi za težje kršitve:  
 
a) povečan nadzor nad učencem v šoli;  
b) opravljanje neopravljenih obveznosti izven predvidenega časa v dogovoru s starši;  
c) redni, vsakodnevni in vnaprej določeni stiki s strokovnim delavcem za pogovor o 

dogajanju v šoli, vsakodnevni ali tedenski stiki s starši in poročanje o otrokovem vedenju 
v šoli;  

d) pogostejši prihodi staršev v šolo in pogovor učenca, staršev in učitelja o dogajanju v šoli;  
e) v primeru pogostih ali resnih kršitev šolskega reda zadržanje učenca v soglasju s starši 

zaradi pojasnitve okoliščin dogodka;  
f) prepoved vstopanja v določene šolske prostore oziroma zadrževanja v njih ali njihove 

uporabe;  
g) prepoved določene dejavnosti, ki se izvaja izven šolskih prostorov (v primeru  

neupoštevanja pravil otrok določene dejavnosti ne sme obiskati, razen v spremstvu 
staršev, ali pa šola zanj organizira nadomestno vzgojno-izobraževalno delo); 

h) v primeru težjega motenja in onemogočanja izvedbe pouka (tudi po opozorilu  
strokovnega delavca) takojšnja odstranitev učenca iz razreda; učenec, ki je moral zapustiti 
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razred, mora biti pod nadzorom strokovnega delavca, ki ga določi ravnatelj (lahko je v 
knjižnici, pri drugih strokovnih delavcih, z varnostnikom) in mora opravljati šolsko delo; z 
učiteljem se pogovorita o sprejemljivem načinu sodelovanja pri pouku, učno snov pa mora 
nadoknaditi tako, da na primer pripravi predstavitev (plakat, referat, seminarsko nalogo) 
o snovi, ki jo je zamudil ali o pravilih, ki jih je kršil, obvezno pa mora učitelj z njim opraviti 
razgovor, zabeležiti neprimerno vedenje, obvestiti starše in jih povabiti na razgovor;  

i) začasen odvzem naprave ali predmeta, s katerim učenec ogroža varnost ali  
onemogoča izvedbo pouka - predmet se vrne staršem oz. skrbnikom;  

j) v primeru neupoštevanja navodil učitelja, ki ima težje posledice, učitelj pokliče starše ali 
skrbnike in le-ti pridejo po učenca, kakor hitro je mogoče; 

k) v primeru motenja in onemogočanja izvedbe pouka (tudi po opozorilu) začasna 
premestitev učenca v drug oddelek (ne velja za učence s posebnimi potrebami)  

 
Poleg naštetih ukrepov lahko učitelj izbira tudi med ukrepi za lažje kršitve.  
 
Na naši šoli velja ničelna toleranca do nasilja, tj. zlorabe moči (fizične, psihološke, 
položajne...). V tem primeru ne uporabljamo mediacije. 

 
Postopki ravnanja v primeru  nasilja: 

- takojšnja ustavitev nasilja,  
- zavarovanje žrtve, 
- timska obravnava nasilja,  
- psihosocialna podpora žrtvi,  
- svetovalno delo s povzročiteljem oziroma povzročiteljico,  
- delo z oddelkom,  
- vključitev staršev v reševanje problema,  
- sodelovanje z zunanjimi institucijami. 

 
(3.) Izrek vzgojnega opomina v skladu s 60. f členom Zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS 102/2007, z dne 9. 11. 2007)  
 
(4.) Izdelava individualiziranega vzgojnega načrta za učenca, ki mu je bil izrečen vzgojni 
opomin v skladu s 60. f členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli 
(Ur. l. RS 102/2007, z dne 9. 11. 2007), v katerem se opredelijo konkretne vzgojne dejavnosti, 
postopki in vzgojni ukrepi, ki jih bo izvajala šola. 
 
 

5. ORGANIZIRANOST UČENCEV  
  

Za uveljavljanje svojih interesov se učenci šole povezujejo v šolsko skupnost učencev (v 

nadaljevanju ŠS) ter šolski parlament. ŠS sestavljajo učenci, ki jih izvolijo posamezne oddelčne 

skupnosti (dva predstavnika iz vsakega razreda). Na začetku šolskega leta ŠS izvoli 

predsednika in podpredsednika. Sprejme tudi okviren program svojega dela, ki obsega 

različne naloge in aktivnosti: zbiranje pripomb in predlogov oddelčnih skupnosti v zvezi z 

aktualnim dogajanjem na šoli, spremljanje uresničevanja pravic in dolžnosti učencev, 

sodelovanje na šolskih prireditvah, načrtovanje skupnih akcij, predlaganje izboljšav bivalnega 
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okolja, sodelovanje na šolskem, občinskem in državnem otroškem parlamentu. ŠS se sestane 

vsaj dvakrat letno, posebej pa organiziramo tudi šolski parlament. Predstavniki šolskega 

parlamenta se vsako leto udeležijo občinskega otroškega parlamenta.   

  

6. OPRAVIČEVANJE ODSOTNOSTI  
  

Vsakokratno odsotnost učenca pri pouku morajo starši najaviti in opravičiti osebno ali pisno 

pri razredniku, najkasneje v petih dneh po prihodu učenca v šolo.   

Kadar učenec zaradi bolezni izostane več kot pet šolskih dni, lahko razrednik zahteva uradno 

zdravniško potrdilo o opravičenosti izostanka.  

V šolskem letu ima vsak učenec pravico do petih nestrjenih prostih dni, vendar morajo starši 

odsotnost v naprej najaviti razredniku, sicer izostanek ni opravičen.  

Ravnateljica lahko na podlagi prošnje staršev z obrazložitvijo dovoli učencu tudi daljši 

izostanek od pouka iz opravičljivih razlogov ali dovoli, da učenec pet prostih dni izkoristi v 

strnjeni obliki.   

Odsotnost učenca pri posamezni uri pouka dovoli učitelj, ki vodi to uro, in o tem obvesti 

razrednika.  

Prav tako so opravičeni vsi izostanki zaradi sodelovanja na športnih, kulturnih in drugih 

tekmovanjih ter srečanjih, na katerih učenci sodelujejo v soglasju s šolo.  

  

7. SODELOVANJE PRI ZAGOTAVLJANJU ZDRAVSTVENEGA VARSTVA  
  

Osnovna šola Križevci pri izvajanju obveznih zdravniških pregledov za učence 1., 3., 6. in 8. 
razreda ter cepljenj po programu zdravstvenega varstva otrok sodeluje z izbranim 
zdravstvenim domom.   

Če učenec odkloni sodelovanje pri predpisanem zdravstvenem pregledu ali cepljenju, 
razrednik obvesti starše.   

Zdravstveni dom vsako šolsko leto za vsak razred pripravi predavanje na temo Vzgoja in 
zdravje, katerih namen je podajanje enotnih vsebin posameznim starostnim skupinam otrok 
ter povezati zdravstvene vzgojne vsebine s šolskimi vsebinami.  

Šola deluje preventivno in osvešča učence o zdravem načinu življenja, o škodljivosti in 
posledicah kajenja, pitja alkohola, uživanja drog, spolnega nadlegovanja, nasilja, varne 
uporabe interneta in pirotehničnih sredstev.  
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Če mora učenec za določen čas jemati antibiotike ali katera druga zdravila, terapijo opravi 
doma. Strokovni delavci učencem niso dolžni dajati nobenih predpisanih zdravil ali jim nuditi 
zdravil proti bolečinam.  

 Za vse učence od 1. do 9. razreda so vsako leto organizirani zobozdravstveni pregledi v 
Zobozdravstveni ambulanti v Križevcih. Če je potrebno, je opravljena tudi takojšnja sanacija 
zob.   

V primeru ponovnega zdravstvenega pregleda se zdravstveni dom dogovori s starši.  

Učenci sami ne smejo v času pouka na sanacijo zob v zdravstveni dom. Učenci lahko gredo k 
zobozdravniku samo v prostih urah pouka, če starši podpišejo soglasje o odhodu otroka iz 
šolskih prostorov.  

 Med poukom se izvaja minuta za zdravje, ko učitelj opazi, da jo učenci potrebujejo oziroma 
pade njihova zbranost.  

8. STATUSI  
  

Po Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli – Zosn-I (Ur. l. RS, št. 63/13) 

lahko učenec pridobi naslednje statuse: Status perspektivnega športnika  

lahko pridobi učenec, ki je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in tekmuje v uradnih 

tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez.  Status vrhunskega športnika lahko pridobi 

učenec, ki doseže vrhunski športni dosežek mednarodne vrednosti. Status perspektivnega 

mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki se udeležuje državnih tekmovanj s področja 

umetnosti.  

  

Status vrhunskega mladega umetnika  

lahko pridobi učenec, ki dosega najvišja mesta oziroma nagrade na državnih tekmovanjih s 

področja umetnosti.  

Pridobitev statusa lahko predlagajo starši ali skrbniki učenca.  

 

9. POHVALE, NAGRADE IN PRIZNANJA  
  

Pohvala za odlično znanje  

Na koncu šolskega leta lahko pohvalo prejmejo učenci od 5. do 9. razreda, ki imajo ob koncu 

šolskega leta 90 % predmetov zaključenih z odlično oceno.   
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V devetem razredu učenci, ki so imeli v vseh razredih osnovnošolskega izobraževanja ob 

koncu šolskega leta 90 % predmetov zaključenih z odlično oceno, prejmejo priznanje.  

Pohvala za vzorno vedenje  

Pohvalo za vzorno vedenje lahko razrednik izreče učencu, ki s svojim vedenjem izstopa od 

povprečja.   

Pisna pohvala   

Pisno pohvalo lahko podeli razrednik ali mentor za aktivnosti, ki trajajo celo šolsko leto.   

Pisne pohvale se lahko podeljujejo za:  

• prizadevnost ter doseganje vidnih rezultatov pri pouku, interesnih dejavnostih in drugih 

dejavnostih šole;  

• bistveno izboljšanje učnega uspeha v primerjavi s preteklim šolskim letom;  

• doseganje vidnih rezultatov na šolskih tekmovanjih in srečanjih učencev z različnih 

področij znanja in delovanja;  

• spoštljiv odnos do učencev, delavcev šole in drugih odraslih ter nudenje pomoči tistim, ki 

jo potrebujejo.  

  

Priznanje ravnateljice  

Priznanje podeljuje učencem ravnateljica šole, in sicer za delo oziroma dosežek, ki je 

pomemben za celotno šolo ali znatno prispeva k ugledu šole v širši skupnosti.  

Priznanja se izrekajo za:  

• večletno prizadevnost in doseganje vidnih rezultatov pri šolskem delu;  

• doseganje vidnih rezultatov na tekmovanjih in srečanjih učencev, ki so organizirana za 

območje celotne države;  

• večletno prizadevno sodelovanje in doseganje rezultatov pri interesnih in drugih 

dejavnostih;  

• večletno prizadevno delo v oddelčni skupnosti, skupnosti učencev šole ali šolskem 

parlamentu;  

• doseženo srebrno ali zlato priznanje na različnih tekmovanjih.  

  

Rezultati in dosežki z imeni ali skupinami se objavijo v šolskem glasilu, občinskem glasilu, 

šolskem radiu ter na internetni strani.   

Vse uspešne učence je potrebno javno pohvaliti na proslavah in jih predstaviti ostalim 

učencem ter jih tako vzpodbujati k lastnim uspehom.  
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Nagrade  

Učenci, ki prejmejo priznanje, so lahko tudi nagrajeni. Vrsto nagrade določi ravnateljica v 

sodelovanju z razrednikom oz. mentorjem. Praviloma so nagrade knjige ali pripomočki, ki jih 

uporabljamo pri pouku.  

Nagrado lahko dobi posameznik, skupina učencev ali oddelčna skupnost.  

Vrste nagrad:  

- nagrade za najboljše bralce: vsaka oddelčna skupnost od 1. do 4. razreda ob koncu leta 

izbere najboljšega bralca, ki prejme knjižno nagrado;  

- nagrada za najboljšega športnika šole; 

- nagrada za večletno petje pri pevskem zboru;  

- nagrada za zlate bralce.  

  

10.  PRILOGE  
  

Prihod in odhod prvošolcev v šolo in iz nje  

Vloga za pridobitev statusa športnika / umetnika  

Soglasje staršev – verouk  

Poročilo o kršitvi  

Poročili o poškodbi  

Pravila pouka na daljavo 
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PRAVILA POUKA NA DALJAVO 

MOJE OBVEZNOSTI 

 

 

Redno spremljam obvestila in navodila v spletnih 
učilnicah. 
 

 

Redno opravljam šolske obveznosti. Naloge oddajam 
v skladu z navodili učitelja.  

 

ZOOM VIDEOKONFERENCE  

 

Poskrbim, da sem v čim bolj mirnem in tihem okolju 
(če mi to dopuščajo domače razmere).  

 

Pripravim si učne pripomočke.  

 

Prijavim se pravočasno. 

 

Vklopim kamero in se prijavim s svojim imenom. 

 

Mikrofon vklopim in se oglasim, ko sem pozvan k 
besedi.  
 

 

Sem spoštljiv do drugih in jih ne prekinjam. 

 

Pri pouku aktivno sodelujem po navodilih učitelja.  
 

 

Med delom se ne prehranjujem, ne odhajam od 
računalnika in ne počnem drugih stvari, ki niso 
povezane s poukom (ukvarjanje s hišnimi ljubljenčki, 
uporaba telefona, igranje igric, spreminjanje ozadij 
...). 

 

Fotografiranje in snemanje učnega procesa, sošolcev 
in učiteljev ni dovoljeno brez predhodnega pisnega 
dovoljenja udeležencev.  

 

Če se kje zatakne, če potrebuješ pomoč ali nasvet, se obrni na učitelje, 
razrednika, učiteljice za dodatno strokovno pomoč ali svetovalno delavko! 

 

!!!! sedenje pri pouku (vrtenje, …ležanje na postelji …) 

hišni ljubljenčki, prisotnost drugih druž. članov (samostojnost pri delu)  
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ZOOM BONTON – navodila za učence 

 

Pred pričetkom videokonference si pripravim učne pripomočke za uro (zvezke, 
učbenike, pisala …) . 

 

Preverim delovanje kamere, mikrofona, zvočnikov oz. slušalk. 

 
Na videokonferenco se prijavim pravočasno – ne prehitro in ne zamujam. Prijavim se s 
svojim imenom (ne vzdevkom). 

 
Kamero imam vključeno ves čas, razen če učitelj/ica naroči drugače. Izjema so lahko učenci 
s posebnimi potrebami. 

Mikrofon imam utišan. Če želim kaj povedati, dvignem roko in počakam, da me učitelj/ica 
pokliče. Tedaj vključim mikrofon in se oglasim. 

 
Povezave do videokonference ne posredujem drugim osebam, saj je namenjena samo 
učencem naše šole. 
 
Vsakršno snemanje in fotografiranje videokonferenc je brez vnaprejšnjega pisnega soglasja 
udeležencev strogo prepovedano. 

 
Med videokonferenco sem, če je le mogoče, v prostoru sam. Prisotnost hišnih 
ljubljenčkov ali tretje osebe je lahko za druge udeležence videokonference moteča. Tretja 
oseba lahko pridobi informacije o drugih učencih, do katerih nima pravice. Lahko uporabljam 
slušalke in s tem zagotovim zasebnost pogovorov. 
 
 Svojo zasebnost in zasebnost drugih družinskih članov zagotovim z izbiro nevtralnega 
ozadja (npr. bela stena doma oz. nastavitev nemotečega ozadja v aplikaciji zoom). 
 
 
 Videokonferenca je ura pouka, zato se primerno vedem: ne odhajam stran, zbrano in 
aktivno sodelujem, ne jem, med govorjenjem ne prekinjam drugih. Prav tako ne igram igric 
ali si dopisujem s prijatelji, temveč se posvetim učiteljevi razlagi, da znam odgovoriti, ko me 
le-ta pokliče.  
 

 
Videokonferenco zapustim šele, ko učitelj/ica zaključi uro. 

 
Morebitno odsotnost od videokonference starši vnaprej sporočijo učitelju/ici. V primeru 
težav z internetno povezavo o tem čim prej obvestim učitelja. 


