
Priloga 1 k Pravilom šolskega reda OŠ Dragotina Ketteja Ilirska Bistrica 

BELEŽENJE KRŠITEV PRAVIL ŠOLSKEGA REDA IN UKREPANJE  

 

 DELO UČITELJA 

Vsako kršitev Pravil šolskega reda beležimo v e-asistentu v profilu učenca pod 

naslovom vedenje.Učencu zabeležimo eno,pet ali petnajst  negativnih točk,odvisno 

od teže kršitve in zapišemo komentar. 

 

LAŽJE KRŠITVE : 1 NEGATIVNA TOČKA 

 neprimeren odnos do pouka (klepetanje,dajanje neumestnih 
pripomb,neupoštevanje učiteljevih navodil, neizpolnjevanje obveznosti 
(razredna stopnja: neprinašanje opravičil, pogosto pozabljanje domačih nalog 
in drugih potrebščin… ),neprimeren odnos do sošolcev in učiteljev (dajanje 
opazk,izzivanje,povzročanje nemira,preklinjanje,uporaba nespodobnih 
izrazov); 

 neprimerno obnašanje izven pouka (odmori,aktivni odmori, podaljšano 
bivanje,varstvo   vozačev,ekskurzije,šolska jedilnica …),povzročanje 
hrupa,kričanje,tekanje in divjanje  po hodnikih,loputanje z vrati, 
prerivanje,suvanje,spotikanje, zapuščanje šolske stavbe, šolskega okoliša ali 
za učence določenega prostora brez dovoljenja kateregakoli učitelja, 
preobuvanje; 

 uporaba osebnih naprav za povezovanje s podatkovnim in telekomunikacijskim 
omrežjem v nasprotju z določili pravil šolskega reda; 

 neprimeren odnos do šolskega ali drugega premoženja ter dodatnih gradiv,ki 
jih učenci dobijo pri pouku; 

 kajenje; 

 neopravičeno izostajanje (vsaki 2 neopravičeni  uri 1 negativna točka); 

 neprimeren odnos do hrane; 

 vzdrževanje reda in čistoče v šolski stavbi in izven. 

 

TEŽJE KRŠITVE : 5 NEGATIVNIH TOČK 

 ponavljajoče se lažje kršitve za katere je bil učencu izrečen opomin 
razrednika; 

 žaljiv odnos do sošolcev,učiteljev in drugih; 

 uživanje alkohola; 

 samovoljna prisvojitev tuje stvari; 

 ponarejanje; 

 posedovanje  nevarnih predmetov ali sredstev; 

 neupoštevanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu; 

 namerno poškodovanje šolskega ali drugega premoženja. 



 

NAJTEŽJE KRŠITVE : 15 NEGATIVNIH TOČK 

 ponavljajoče se lažje ali težje kršitve zaradi katerih je bil učencu izrečen 
opomin/ več opominov  in/ali ukor; 

 psihično ali fizično nasilje; 

 uživanje alkohola ali prisotnost pri pouku  pod vplivom alkohola ali drugih 
drog ter posedovanje in ponujanje le teh; 

 ponarejanje ali uničevanje šolske dokumentacije; 

 samovoljna prisvojitev tuje stvari večje vrednosti; 

 posedovanje predmetov in sredstev,ki  ogrožajo zdravje in varnost ljudi ali 
varnost premoženja; 

 neupoštevanje predpisov o varnosti in zdravju  pri delu, kar je in kar bi lahko 
povzročilo težjo telesno poškodbo ali večjo materialno škodo; 

 namerno uničevanje šolskega ali drugega premoženja; 

 neopravičena odsotnost,ki znaša 35 ur v šolskem letu. 

 

 DELO RAZREDNIKA 

Razrednik  spremlja vedenje učenca v e-asistentu v profilu učenca pod naslovom 
vedenje.Ukrep izvede za vsakih 5 negativnih točk.Zabeleži  ga v profilu učenca pod 
naslovom vzgojni ukrepi.Točke se seštevajo. 

Primer: 

 do 5 negativnih točk - ukrep: opomin razrednika (5 lažjih kršitev ali ena 
težja) 

 do 10 negativnih točk - ukrep: ukor razrednika  (10 lažjih kršitev ali 2 težji) 

 do 15 negativnih točk - ukrep: ukor učiteljskega zbora (15 lažjih kršitev ali 
3 težje kršitve ali 10 lažjih kršitev in 1 težja ali ena sama najtežja kršitev) 

Ukrep ukor UZ  je hkrati tudi predlog za izrek 1.vzgojnega opomina. 

Učencu lahko šola izreče vzgojni opomin v posameznem letu največ trikrat.  
Po izrečenem tretjem vzgojnem opominu šola lahko učenca prešola na drugo šolo 
tudi brez soglasja staršev. 

 

 

 

 

 

 


