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PRAVILA SOSTECA REDA V 05 TONETA CUFARJA MARIBOR

1. Elen

(namen pravil)

dolinosti in odSovornosti uiencev, naaine zagotavljanja
varnosti, pravila obnalanja in ravnanja, kriitve, ukrepe in postopke v primeru krsitev,
organiziranost utencev in odsotnosti ter sodelovanje pri zagotavljanju zdravstvene8a varstva
uiencev.

Ta pravila natandneje opredeljujejo

2. dlen

(opredelitev pojmov)

a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)

Uienec je spolno nevtralen izraz za udeleienca ali udeleienko v uinem procesu, ki
obiskuje pouk v 05 Toneta eufarja Maribor.
Mlajii uienec je utenec do 5. razreda 05.
Starejii uEenec je uienec od vkljuino 6. razreda do vkljudno 9. razreda.
Uienec s posebnimi potrebami je uienec z odloibo pristojne institucije, s katero so
ugotovljene in opredeljene posebne potrebe tega udenca.
Krlitev je vsako ravnanje ali dejanje uienca, ki je v nasprotju z veljavno zakonodajo, s
temi pravili ali z ostalimi akti iole. Kriitve razilenjujemo s temi pravili na laije, teije in

najteije.
Vzgojni postopek je proces, ki se zaine z opredelitviio kriitve in konia z vzgojnim
ukrepom, ki je doloien s temi pravili.
Vzgojni ukrep je konini rezultat postopka, ki na zakonit in predvidljiv nadin doloia odziv
lole na ugotovljeno kr5itev.
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3. dlen

(dolinosti in odgovornosti uienca)

Dolinosti udenca so:

a
a
a
a

da redno in toano obiskuje pouk ter druge vzgojno-izobraievalne dejavnosti, ki jih
organizira iola;
da izpolnjuje svoje uine in druge Solske obveznosti;
da redno prinaia 5olske potrebiiine in Sportno opremo;
da redno opravlja domade naloge in druge naloge po navodilih uiitelja;
da spo5tuje pravice drugih udencev in delavcev Sole;
da ima spoitljiv in strpen odnos do vseh v Soli in izven nje;
da sooblikuje in upoiteva razredna pravila;
da spoltuje pravila lolskega reda in hilni red;
da v loli in izven nje skrbi za lastno zdravje ter varnost in ne ogroia zdravja ter varnosti
in osebnostne integritete drugih uEencev ter delavcev iole;
da varuje in odgovorno ravna s premoienjem !ole kot tudi s svojo lastnino ter z lastnino
drugih uiencev in delavcev 5ole;
da nesporazume reiuje s pogovorom ali na drug ustrezen naiin;
da sodeluje pri urejanju Sole in Solske okolice;
da odgovorno zastopa iolo na tekmovanjih in prireditvah in
da sodeluje pri dogovorjenih oblikah deiurstva udencev.

4. Elen

(nalini zaSotavljanja varnosti)
Nadzor na iolskem obmodju je organiziran

deiurstvom uaiteljev in uaencev ter informatorke.
Uienci so dolini upo5tevati navodila nadzornih oseb.
Uiencem zagotavljamo varnost:

a.
b.

c.

z

z

doslednim izvajanjem predpisov s podrotja varnosti in zdravja pri delu;

z izvajanjem osnovnega preventivnega zdravstvenega programa;

prometno varnostnega programa, ki obsega:
izvajanje uinega programa prometne vzgoje pri rednem pouku,
vsakodnevno osveSaanje uiencev o doslednem upoitevanju prometnih predpisov
pri vkljudevanju v promet kot pe5ci, kolesarji ali kot vozaii, s poudarkom na
odgovornem vedenju,
prikaz varnih dohodov do iole s prometno varnostnim nairtom na vseh vhodih v
Solo in na podruinicah,
obveidanje star5ev o njihovi vlogi in odgovornosti pri vzgoji otrok za varno
vkljuievanje v promet,

z izvajanjem

o
o
.

o
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urejanje prometa s prometno signalizacijo na vseh dohodih v 5olo, omejitev

dostopa vozil do 5olske stavbe,
drugo;
d. z varovanjem in nadzorom vhodov v Solo in garderob utencev na predmetni stopnji, z
doslednim
odklepanja vrat,
elektronsko vodenim sistemom zaklepanja
zaklepanjem garderob na razredni stopnji;
e. z videonadzorom iolskih prostorov in okolice 5ole;
f. z deiurno sluibo uiencev v iasu pouka na glavnem vhodu v 5olo in z deiurstvom
uiiteljev med glavnima odmoroma in 6. iolsko uro v spodnji avli in jedilnici;
z oblikovanjem oddelkov in skupin udencev v skladu z veljavnimi normativi in standardi
in z zagotavljanjem ustreznega Stevila spremljevalcev na razlidnih dejavnostih, v skladu
z veljavnimi normativi in standardi in navodili za izvajanje uinih nadrtov;
h. z varovanjem iolskega objekta z alarmnim sistemom, povezanim z varnostno sluibo
ter njihovimi dnevnimi in noinimi obhodi;
s prisotnostjo informatorke v dasu zakljuievanja pouka, ko uEenci odhajajo iz sole, ter
ob javnih prireditvah.

o

in

z

i.

Naloge delurnih ulencev

Deiurstvo uiencev je organizirano ob vhodu. opravljajo ga udenci in uienke 8. in 9. razreda,
ki morajo upoltevati navodila za deiurne udence. Razpored deiurstva dolotijo razredniki.
Uino in vzgojno problematidni udenci ne deiurajo'

Naloge delurnih uditeljev

Uiitelji deiurajo na dolofenih mestih med dvema dvajsetminutnima odmoroma, med kosilom
uiencev v jedilnici. Tako zagotavljajo red in disciplino na hodnikih, v stranisdih in uEilnicah ter
pomagajo deiurnim uiencem in rediteljem.

Naloge rediteljev
Vsak teden sta v oddelku dva udenca reditelja. Njuna naloga je, da:

a. ob priietku ure iavita uditeljem odsotnost uiencev;
b. po vsaki uini uri oEistita tablo in uredita uEilnico;

c.

d.

prineseta malico in po njej pospravita;
obvestita ravnatelja ali njegovega pomodnika, de uaitelja veE kot 10 minut po zvonjenju
ni k pouku.

5. Elen

(pravila obnalanja in ravnanja)
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Pravila obnalanja pri pouku:

o
o
.
.
o

besedno in nebesedno sporazumevanje je spo5tljivo in strpno;
uienci pred ali v uiilnici mirno poEakajo na uiitelja;
ura se priine s pozdravom uiitelja v razredu, da se uienci umirijo;
uienci prihajajo k iolskim uram todno;
med poukom veljajo pravila vedenja, ki obsegajo:
prisotnost na svojem prostoru,
pripravljenost pripomoikov za pouk,
posluSanje razlage in opravljanje nalog po navodilih uaitelja, brez
nepotrebnega pritoievanja in zavraianja dela,

.
.
.

r

umirjenost, brez klepetanja, groienj, opazk, laii, nagovarjanja k
prekrSku, spodbujanja nestrpnosti, preklinjanja, ialjenja, zmerjanja,

o

klevetanja, pl.iuvanja so5olcev in uaiteljev,
aktivno sodelovanje,
zapisovanje snovi,
dvigovanje rok pred govorjenjem,
pospravljanje za sabo po konianem delu.
je
obvezno
redno prinalanje lolskih potrebidin, Sportne opreme;
ne izogibanje napovedanim ocenjevanjem znanja;
v primeru izostankov si udenci prepiSejo uino snov, za udence niijih razredov za to
poskrbijo starii po navodilih uiitelja;
med poukom uienci ne odhajajo iz uiilnic, uiilnico zapustijo po zvonjenju oziroma

r

dovoljenju uaitelja, razen tistih, ki imajo dovoljenje umika iz uiilnice zaradi
zdravstvenih teiav;
udenci lahko odidejo k zobozdravniku med poukom, ie pokaiejo listek z iigom in s

o
r
o

o
.

.
.
.
.

podpisom zobozdravnika;
uaenci ob koncu uine ure zapustijo uiilnico Sele po tem, ko je uiilnica urejena in jim
to dovoli uiitelj;
uienci se med poukom spo5tljivo vedejo do uiiteljev in soiolcev.

Obnalanje med poukom na daljavo:

-

na pouk preko videokonference uienci pridejo pravoiasno in s pripravljenimi uinimi

pripomotki;
ob vstopu v video konferenco se uienec prijavi S SVOJIM PRAVIM IMENOM lN
PRIIMKOM;

med sreianjem na videokonferenci veljajo enaka pravila obnaianja, kot v iasu pouka
v

!oli;

med poukom sledijo razlagi in sodelujejo po navodilih uiitelja, zapisujejo udno snov v
zvezek in na zahtevo uiitelja pokaiejo, kaj so naredili;
v pogovoru z uiitelji, soiolci in drugimi uienci so spoltllivi;
za sodelovanje v pogovoru utenci uporabijo ikono >dvig roke<;
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-

uienci imajo vklopljene kamere v iasu pouka na daljavo, razen v izjemnih primerih po
dogovoru z uditeljem;
v primeru neopraviaene odsotnosti na videokonferenci bo uaitelj odsotnost zabeleiil v
iolsko dokumentacijo.

Pravila vedenja na organiziranih dejavnostih Sole:

o

o
o
o
o

Na vseh organiziranih dejavnostih izven Sole (5portni, kulturni, tehniSki, naravoslovni
dnevi, tabori, iole v naravi, strokovne ekskurzije itd.) udenci upoitevajo sploina pravila

lepega obnaSanja ter se ravnajo po navodilih uditeljev spremljevalcev in zunanjih
izvajalcev. Na dnevih dejavnosti veljajo enaka pravila kot v 5oli.
Dnevi dejavnosti so sestavni del rednega pouka, zato je udeleiba obvezna. V primeru,
da ieli uienec predhodno zapustiti dejavnost, morajo po njega priti starSi.
Po kondani dejavnosti izven 5ole se uienci vrnejo v !olo.
Utenci morajo imeti primerna oblaiila in obutev glede na dejavnost ter navodila vodje
dejavnosti. Uienci morajo imeti s seboj potrebidine in pripomoike po navodilih
uditelja.
V primeru organiziranega prevoza uienci poskrbijo za tistoio v avtobusu in pospravijo
za seboj. Med voinjo ne uiivajo hrane in pijaae, nahrbtnike pa zloiijo v prtljainik
avtobusa. Mobilni telefoni in ostale elektronske naprave se lahko uporabljajo po
navodilih vodje dejavnosti.

Pravila uporabe elektronskih naprav:

ra

Prepovedana je uporaba elektronskih naprav (mobilni telefoni, predvajalniki glasbe,
pametne urelv Soli in na d rugih dejavnostih 5ole razen v dogovoru in v skladu z navodili
strokovnega delavca Sole za potrebe in namen uinega procesa. Mobilni telefoni in
pametne ure v Soli v naravi niso dovoljeni. Mobilne telefone in pametne ure imajo lahko
pri pouku uaenci z zdravstvenimi teiavami, vendar z izkljutenim zvokom (na tiho), po
priporoiilu zdravnika in v dogovoru z vodstvom iole.
Elektronske naprave morajo biti izkljuiene in pospravljene v garderobnih omaricah.
Uienci prinalajo mobilne telefone in elektronske naprave v lolo (le-te so shranjene v
omaricah) na lastno odgovornost. Strogo je prepovedana uporaba elektronskih naprav

in

mobilnih telefonov za kakrSno koli zajemanje avdio in video posnetkov ter

fotografiranje Solskih prostorov, uiencev in zaposlenih, razen v primerih, ko ima oseba
za to dovoljenje vodstva Sole ali strokovnega delavca.
Zloraba interneta ali drugih medijev za blatenje imena 5ole, delavcev iole ali udencev
iole je strogo prepovedana.
V primeru neupoitevanja pravila strokovni delavec pozove uienca, da mu izro6i
izkljuieno elektronsko napravo. lzroiene naprave stariem vrne pomoinik ravnateljice.
Do vrnitve so

ti predmeti spravljeni v tajnistvu. Starsi lahko svoje otroke kontaktirajo

preko tajni5tva 5ole. V primeru neupoitevanja te prepovedi se uiencu izreie vzgojni
opomin.
Zvodno in slikovno snemanje in slikanje uiiteljev, uiencev in delavcev Sole ni dovoljeno.
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iistoio in urejeno okolje:
vsi uienci in zaposleni skrbimo na red in distodo v 5oli in Solskem okolju;
odpadke metemo v kole za smeti;
odpadke lodujemo;
pazimo na iolsko lastn ino;
skrbimo za higieno v sanitarijah;
s papirjem, z vodo in elektriko ravnamo varino;
po malici za seboj pospravimo;
utenci po Soli hodijo v iolskih copatih;
uienci od 6. do 9. razreda se preobujejo v veinamenskem prostoru na za to dolodenem
mestu;
uporaba skiroja, rolk, rolerjev in drugih mobilnih sredstev v prostorih Sole ni dovoljena.

Obladila in obutev:

a

v prostorih so uienci obuti v iolske copate;
v 5oli pokrivala niso dovoljena, razen v izjemnih primerih po dogovoru z razrednikom;
uporaba pustnih mask, ki zakrijejo obraz, v Solskih prostorih ni dovoljena;
pri oblatenju upoitevajo varovanje zdravja, vremenu in dejavnosti primerno
urejenost in morebitna opozorila strokovnih delavcev;
torbe s koleiiki uienci po stopnicah prenasajo;

a

uporaba obutve s koleSiki v Soli ni dovoljena.

a
a
a
a

Gibanje po 5oli
Pravila obnaianja v dasu odmora:
a
a

r

petminutni odmori so namenjeni zamenjavi uiilnic in pripravi na pouk;
med prvim in drugim glavnim odmorom so vrata v uiilnice odprta, razen v uiilnicah, ki
se zaklepajo, okna so zaprta;
po hodniku in stopnicah hodimo umirjeno po desni strani, pozorni smo drug na
drugega;

. na neprimerno vedenje
.
.
o
.

uienec takoj opozori deiurnega uiitelja ali

strokovnega delavca;
uEenci med odmori ne zapuiiajo iole, odhod je mogot le s pisnim dovoljenjem
strokovnega delavca, v soglasju s starli;
nepotrebno zadrievanje in uiivanje hrane na strani56ih ni dovoljeno;
poikodovanje solske, tuje in svoje lastnine med odmorije prepovedano;
tekanje po hodnikih in uiilnicah ni dovoljeno.

Pravila 6akan.ja na pouk:

o
o

drugega

udenci razredne stopnje uaitelja poiakajo v uiilnicah;
udenci predmetne stopnje podakajo utitelja v ali pred uiilnico.
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Zam ujanje:

. K pouku in drugim dejavnostim lole ne zamujamo.
. ie uienec zamudi, potrka, tiho vstopi, se opraviii uiitelju in ne moti pouka.
o Zamudo pojasni uditelju in razredniku.
o Vsako zamujanje se zabeleii v dnevnik, razrednik oznaii opravitenost oziroma
o
o

neopraviienost zamude.
To ne velja za tiste uience, ki so za izostanek vnaprej dogovorjeni z razrednikom ali
drugim strokovnim delavcem.
Zamuda nad 5 minut se opraviii le s pisnim opraviiilom starSa z opravidljivim razlogom.

uiilnic in Sole:
Uienci med poukom brez dovoljenja uiitelja ne smejo zapuSaati uiilnice, igri56a ali
drugih prostorov, kjer se izvaja vzgojno-izobraievalni program.
Prediasen odhod od pouka brez dovoljenja uiitelja se smatra za neopraviieno uro. V
iasu prostih ur se utenci zadriujejo v knjiinici ali vetnamenskem prostoru in ne
zapuiiajo 5ole.

Zapulda nje

o
o

Obnaianje v telovadnici in na iolskem igriSiu:

o
o
o

o
o
o
o
o
o
.
o

Uienci smejo vgarderobe pet minut pred priietkom iporta (tudi po glavnem odmoru).
V garderobi se mirno in tiho preobledejo v 5portno opremo, pospravijo obla6ila in
poiakajo uiitelja. Nihte ne sme vstopiti v telovadnico brez dovoljenja uiitelja.
Uienci so obleieni v Sportno opremo: kratke hlaie ali trenirko, majico s kratkimi rokavi
in obuti v telovadne copate z nedrseiim podplatom. V telovadnico sme.io uienci
vstopati le v disti Sportni obutvi, ki ne puida sledi. Obutve, ki jo uienci uporabljajo za
prihod v 5olo, ni dovoljeno uporabljati v telovadnici.
U6enci in uienke morajo imeti dolge lase spete.
Uienci ne smejo nositi predmetov, s katerimi bi poikodovali sebe ali druge (ure,
veriiice, uhani ipd.). Zveiilni gumi je strogo prepovedan.
Uienci lahko telovadijo le v 5portni opremi. Uaitelj v beleiki oznaii, ie je utenec
opremo pozabil. O vetkratnem (trikrat) pozabljanju opreme uiitelj 5portne vzgoje
obvesti razrednika in starie uienca.
Udenci, ki so opravideni lporta, so dolini prinesti uiitelju Sporta opraviiilo star5ev
oziroma zd ravnika.
Uienca, ki ne telovadi, lahko uiitelj zaposli (uiiteljev asistent, pomoini sodnik ipd.) ali
pa mu da dodatne naloge (analiza ure, opile ali napiSe, kaj so pri uri delali, izdelava
plakatov, reSevanje nalog iz teorije 5portne vzgoje idr.).
Udenci se spoitllivo obna5ajo do so5olcev, sotekmovalcev in nasprotnikov.
Upoitevajo pravila iger in po5tene igre (fair play).
Uienci lahko zapustijo telovadnico samo z dovoljenjem uiitelja.

Pravila obnaia nja v knjiinici:

o
.

Solska knjiinica

sluii potrebam izobraievanja in je namenjena tako uiencem kot

uiiteljem.
Predstavlja informacijsko in udno srediSie iole.
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Obiskovalci knjiinice so dolini spoitovati pravila vedenja
knjiiniiarke.

v knjiinici in

navodila

iolski knjiin ici utenci:

.
o
.
o
.
o
o
o
o
o
r
.
.
.
.
o
o
.
o
.
.
o

berejo knjige in revije,
izposojeno Bradivo vrne,io pravoiasno,
se tiho pogovarjajo s prijatelji,
piSejo domaie naloge,
najdejo svoj mir,
re!ujejo kriianke, uganke,
se

uiijo,

piSejo referate, izpisujejo podatke,

pomagajo mlajlim udencem,
po dogovoru s knjiiniiarko uporabljajo raiunalnik,
prosijo knjiiniiarko za pomoi pri iskanju.
ne vpijejo in ne govorijo glasno,
se ne lovijo in skrivajo,
ne tekajo,
ne jedo in ne pijejo,

ne hodijo po stolih,
ne preklinjajo,
se ne pretepajo,

ne uniaujejo knjig,
se ne norEujejo iz

mlajiih,

ne uporabljajo mobilnega telefona,
uienci lahko uporabljajo raiunalnike za:
pisanje in oblikovanje besedil;
iskanje gradiva po raiunalniSkem katalogu Solske knjiinice;
pregledovanje multimedijskih zgolEenk, ki so na voljo v knjiinici;
dostop in pregledovanje spletnih vsebin na internetu;
uporabniki se za uporabo raiunalnika prijavijo s svojim geslom;
geslo dobijo pri skrbniku omreija;
pred odhodom se od.iavijo.
pri uporabi radunalnikov imajo prednost uienci, ki potrebujejo informacije za
5olsko delo,
en raiunalnik lahko hkrati uporabljata najvei dva uienca,
ie je povpra5evanje po uporabi raiunalnikov veliko, lahko knjiinidarka
iasovno omeji njihovo uporabo.

r'
r'
/
/
r'
r'
{
r'

/
r'

Pravila obnaianja v radunalniiki udilnici:

o

Uienci se lahko v raiunalniSki udilnici zadriujejo pod nadzorom in z dovoljenjem
utitelja oziroma drugega pristojnega delavca iole (izjema so primeri, ko po nalogu
delavca Sole izvajajo razne naloge in opravila - velja za manjie skupine uiencev, ki so
disciplinirani in spostujejo Solsko lastnino).
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Med glavnim odmorom je uporaba raiunalniSke uiilnice dovol.jena tistim utencem, ki
delujejo po nalogu delavca 5ole. Raiunalnilka uiilnica praviloma ni odprta za vse
udence.
a

Odnos do Solske lastnine naj bo korekten, spoltljiv.

a

Pri pouku so na raaunalnikih odprte samo vsebine, ki jih poda uditelj, udenec ne sme
brez dovoljenja uiitelja hkrati obiskovati spletnih stran i, igrati iger ipd.
V primeru okvare oz. nedelovanja dela strojne opreme se o tem obvesti prisotnega
uiitel.ja oziroma raiunalnikarja.
Prepovedano je obiskovanje spletnih strani, ki so povezane s pornografdo, nasiljem,
rasizmom, nelegalno programsko opremo ipd.
V raiunalniiko udilnico ni dovoljeno prinaiati hrane in pijaie.
Utenci lahko uporabljajo raaunalnike za:
/ pisanje in oblikovanje besedil;
/ dostop in pregledovanje spletnih vsebin na internetu;
r' drugo delo, povezano z vzgojno-izobraievalno dejavnostjo;
/ vsak udenec se prijavi s svojim uporabni5kim imenom oziroma s tistim, ki mu ga
ponudi raiunalnik;
r' tiskanje brez privolitve odgovornega uaitelja ni dovoljeno;
/ nastavitve namizja naj se ne spreminjajo, razen v primeru, ko uienec uporablja
svoj uporabni!ki raEun;
/ v dasu pouka v uiilnici se lahko obiskujejo samo spletne strani, ki jih doloii

a
ra

uiitelj.

Pravila obna!anja v glasbeni utilnici:

.

o

Uienci se lahko v glasbeni udilnici zadriujejo pod nadzorom in z dovoljenjem uiitelja
oziroma drugega pristojnega delavca iole (izjema so primeri, ko po nalogu delavca Sole
izvajajo razne naloge in opravila - velja za manjle skupine uiencev,, ki so disciplinirani
in spoitujejo Solsko lastnino).
Udenci med odmori ne uporabljajo Solskih instrumentov, ki so namenjeni za
pouievanje.

Pravila obnaia nja v;edilnici:

o

V

jedilnico pridejo uienci umirjeno in v vrsti.

V

jedilnici jedo in se obnaiajo kulturno.

Malica:

o
o
o
r
o
o

Udenci od 4. do 6. razreda malicajo v prvem odmoru, uienci od 7. do 9. razreda pa v

drugem odmoru.
UEence od 4. do 9. razreda spremlja na malico uiitelj, ki je izvajal predhodno uro.
Uienci od 1. do 3. razreda malicajo v razredu. Malico v razred odnesejo zaposleni v
kuhinji.
Med uiivanjem hrane uienci ne govorijo, kriiijo, preklinjajo, zmerjajo ali ialijo.
Po malici deiurni uienec ali razredna reditelja odneseta posodo in ostanke hrane na
odlagalni pult v jedilnico.
UEenci, ki malicajo v jedilnici, morajo za seboj pospraviti: skodelice v posodo za
skodelice in pribor (ie je potreben) v posebno, temu namenjeno posodo. Ostanke
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.
o
.
o
o
o
o
o
.

hrane odvriejo v posebno posodo, nedotaknjene kose hrane (rogljiiki, potiike ipd.) pa
pustijo v temu namenjeni posodi.
Vse ostale odpadke (iogurtove lontke, plastidne ilidke, serviete, ostanke sadja idr.)
morajo vreii v za to pripravljene koie, ki so postavljeni v jedilnici. S tem loiujejo
odpadke.
Deiurni u6enci pobriiejo mize.
te posoda in ostali odpadki niso pospravljeni in je jedilnica po malici neurejena,
kuharice obvestijo deiurnega uiitelja ali razrednika.
Udenci od 4. do 9. razreda malice ne smejo nositi v uiilnice, pojedo jo v jedilnici, razen
v izjemnih primerih s privolitvijo uiitelja. Jemo v jedilnici, razen uienci od 1. do 3., ki
pojedo malico v razredu.
Pomoi pri vzdrievanju reda in tistoie v jedilnici zagotavlja tudi deiurni uiitelj v
jedilnici.
Uienci imajo moinost uiivanja sadja, ki je pripravljeno na mizi ob pultu.
Sadje pojedo v jedilnici, odpadke pa pospravijo v ko5e za bioloike odpadke.

hrano se udenci ne obmetavajo.
V jedilnici ni dovoljeno zadrievanje tistih, ki ne malicajo oziroma so malico pojedli.
S

Kosilo:

.
o
.
o
o
o
o
o
o
o

Uience f. in 2. VIO v jedilnico, ko so v raziirjenem programu, pospremijo uiitelji po
dogovorjenem urniku. Ostali udenci pridejo v jedilnico sami, po konianem pouku.
Uienci v vrsti disciplinirano podakajo in se ne prerivajo.
Ko so na vrsti, vzamejo pladeni, pribor, servieto in kosilo.
Pladenj s hrano odnesejo na mizo in obrok mirno, tiho ter kulturno pojedo.
Med uiivanjem hrane ne govorijo, kriaijo, preklinjajo, zmerjajo ali ialijo.
Ko obrok zaui'rjejo, pladenj s posodo, priborom in z ostanki hrane odnesejo na za to
namenjeno stojalo.
Uienci vzamejo toliko hrane, kot je bodo pojedli, in je ne delijo ostalim.
V jedilnici ni dovoljeno zadrievanje tistih, ki so ie pojedli ali ne jedo kosila.
S hrano se udenci ne obmetavajo.
Udenci so kuharici dolini pokazati kartoniek za kosilo. Brez kartonika lahko dobi
uEenec kosilo Sele po 14.10. ee uienec kartondek pozabi, gre v tajniStvo oziroma k
informatorki po potrdilo.

Skrb za lastnino in urejenost
a
a

a

lole:

skrbijo in odgovarjajo udenci sami.
V Solskih in drugih prostorih, kjer se odvijajo Solske in ob5olske dejavnosti, vsi uienci
spoStujejo Solsko lastnino in tujo lastnino.
ee uEenci opazijo polkodbe na iolski opremi ali drugih pripomodkih, o tem obvestijo
uditelje.
Utenci ne smejo namenoma povzroaiti ikode na Solskem inventarju.
ee udenec izgubi kljuiek od svoje omarice,5ola priskrbi novega in stroSke izdelave
zaraiuna starsem.
Za svoje stvari
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Prepovedi in omejitve:

uiivanje drog in drugih psihoaktivnih substanc;
opravljanje nedovoljene pridobitne dejavnosti v ioli ali njeni okolici (prodaja);
uiivanje alkoholnih in energijskih pijai;
kakrSnokoli nasilje; verbalno, psihidno, fi ziino nasilje;
namerno unidevanje Solske lastnine;
uporaba pirotehniinih sredstev;
neupraviEeno zapu5ianje Sole v dasu pouka;
vstopanje v Solo z rolerji, obutev s koleSiki, skiroji, rolke;
nedovoljeno fotografiranje in snemanje;
uniievanje tuje lastnine;
vsa dejanja, ki jih veljavna zakonodaja opredeljujejo kot kazniva ali prekriek.

6. dlen
(krSitve)

kije v nasprotju s pravili 5olskega reda, ostalimi akti
Sole ali veljavno zakonodajo. Kriitve delimo na laije, teije in najteije.
Za krSitev se Steje vsako ravnanje uienca,

uezle xnSnvE so:

neprimerno ravnanje s hrano,
neopraviieni izostanki nad 6 ur, vendar ne ved kot 12 ur,
prihod k uri brez ustreznih pripomodkov (tudi brez opreme za Sport),
neupo5tevanje navodil uiitelja,
neprimeren prihod na kosilo, vrivanje, spuSdanje,
neupoltevanje pravil obna!anja,
slabo opravljanje oz. neopravljanje nalog deiurnega udenca za oddelek,
slabo opravljanje nalog deiurnega pri vhodu,
namerno neupoitevanje pravil loievanja odpadkov,
neupoitevanje pravil knjiiniinega reda, pravil v ratunalni5ki uiilnici, pravil v glasbeni
uiilnici,
zamujanje k pouku in drugim vzgojno-izobraievalnim dejavnostim,
motenje pouka,
nedovoljeno zapuiianje Solske stavbe,
neupoitevanje pravil vedenja med odmori,
neupoitevanje pravil vedenja v sanitarijah - nesmotrna poraba toaletnega papirja in
brisai,
razmetavanje ali skrivanje lastnine drugih utencev,
uporaba mobilnega telefona ali drugih multimedijskih naprav v tasu uinega procesa
in ostalih dejavnostih Sole, razen za namen udnega procesa,
laganje,
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obiasno izogibanje napovedanemu ustnemu in pisnemu ocenjevanju znanja,
zvodno ali slikovno snemanje pouka brez namena zaniievanja in zasmehovanja ter
objave in posredovanja tretji osebi oziroma javnosti,
kr5itev, ki s temi pravili ni opredeljena.
POSTOPKI OB LAZIH KRSITVAH

.
r
.
o

pogovor uiitelja z uiencem,
pogovor razrednika z ufencem,
pogovor knjiinidarja/raiunalniiarja z razrednikom in uiencem,
postopek pred triilansko komisijo.

Ukrepi prl laijih krlitvah:

.
.
o

ustno opozorilo uEitelja,
restitucija,
triilanska komisija ugotovi teio kriitve in se opredeli za enega izmed ustreznih
ukrepov v skladu s temi pravili.

TEZE KRSIVE

ponavljajoie se istovrstne kr5itve - neizpolnjevanje dolinosti in neupoitevanje
dogovorjenih pravil, zaradi desar so bili izvedeni vzgojni postopki,
obdasni neopraviieni izostanki nad 12 ur oziroma strnjeni neopraviteni izostanki nad
18 ur,
grob verbalni napad na uienca, uiitelja, delavca 5ole ali drugo osebo (ialjenje,
zmerjanje, zasmehovanje, klevetanje ...),
fiziEni napad na uienca, uiitelja, delavca Sole ali drugo osebo, pri iemer nista
ogroiena zdravje ali iivljenje,
prihod oziroma prisotnost v Soli pod vplivom alkohola, drog in drugih psihoaktivnih
sredstev v iasu pouka, dnevnih dejavnosti in drugih organiziranih oblikah vzgojnoizobraievalne dejavnosti, ki so opredeljene v Letnem delovnem naartu sole,
spolno nadlegovanje udencev in delavcev iole,
ialjivo govorjenje (Zaljenje, preklinjanje, poniievanje, nestrpne opazke do drugainih,
razlitnih narodnosti, ver...)/javno spodbujanje ali razpihovanje narodnostnega,
rasnega, verskega ali drugega sovraitva ali nestrpnosti ali spodbujanje k drugi
neenakopravnosti zaradi telesnih ali dulevnih pomanjkljivosti oziroma drugainosti,
napeljevanje h kr5itvam/nagovarjanju drugih h kr5enju pravil, ki bi imelo za posledico
laijo ali teijo krSitev,
namerno poikodovanje in unidevanje Solske opreme, zgradbe ter stvari in opreme
drugih uiencev, delavcev ali obiskovalcev Sole ali uniievanje javnih prevoznih
sredstev/namerno uniievanje opreme in drugega inventarja Sole z manjso
premoienjsko ikodo,
ponarejanje kartonikov za kosila,
ponarejanj, popravljanje pisnih ocenjevanj, preverjanj, opravi6il, obvestil/ponarejanje
podpisov in obvestil stariev,
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-

kriitev, ki s temi pravili ni opredel.jena.

POSTOPKI OB

o
.
o
.

TEZIH KRSITVAH
postopek pred trialansko komisijo,
postopek izrekanja vzgojnega ukrepa ali opomina,
pogovor Solske svetovalne sluibe, razrednika, vodstva iole in uEenca s starii,
pogovor razrednika z uiencem.

Ukrepi pri tei.jih krlitvah:

o
o
.
.
o

triilanska komisija ugotovi te:o krSitve in se opredeli za ene8a izmed ustreznih
ukrepov v skladu s temi pravili,
udencu se izreie vzgojni opomin v skladu z Zakonom o osnovni 5oli,
odstranitev uienca od pouka in dejavnosti, prevzamejo ga starii,
ustno opozorilo uiitelja,
uiencu se izreie vzgojni ukrep v sladu s pravili Solskega reda.

NAJTEZE KR$TVE

uporaba pirotehniinih sredstev v 5oli, na zunanjih povriinah 5ole ali na ostalih lolskih
dejavnostih,
psihiino nasilje z elementi kaznivega dejanja, socialno izkljuievanje, osamitev,
stigmatizacija, izsiljevanje ali ekonomsko nasilje, zahteve po denarju, groinje,
virtualno iivljenje, izvajanje neposrednih ali prikritih oblik agresivnega vedenja do
drugih uiencev ali delavcev iole/ali drugih delavcev 5ole,
opravljanje nedovoljene pridobitvene dejavnosti v 5oli ali njeni okolici (prodaja),
kraja lastnine 5ole, drugih uiencev, delavcev Sole ali obiskovalcev iole,
popravljanje in vpisovanje ocen v Solsko dokumentacijo (dnevnike, redovalnice,

sprifevala...),
uniievanje uradnih dokumentov ter ponarejanje podatkov in podpisov v uradnih
dokumentih in listinah, ki jih izdaja Sola,
fiziini napad na uienca, uiitel.la, delavca Sole ali drugo osebo, pri iemer sta ogroiena
zdravje ali Zivljenje,
kajenje ter prinalanje, posedovanje, ponujanje, prodajanje ali uiivanje alkohola, drog
ter drugih psihoaktivnih sredstev in napeljevanje so5olcev k takemu dejanju v iasu
pouka, dnevih dejavnosti in drugih organiziranih oblikah vzgojno-izobraievalne
dejavnosti,
napeljevanje h kriitvam/nagovarjanje drugih h krienju pravil, ki bi imelo za posledico
najteijo krlitev,
namerno polkodovanje in unidevanje 5olske opreme, zgradbe ter stvari in opreme
drugih uiencev, delavcev ali obiskovalcev !ole ali uniievanje javnih prevoznih
sredstev/namerno uniievanje opreme in drugega inventarja 5ole z vedjo
premoienjsko 5kodo,
objava slikovnih ali zvoinih posnetkov z namenom zaniievanja in zasmehovanja ter
objave in posredovanja tretji osebi oziroma javnosti,
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uporaba naprav, ki ogroiajo zdravje, varnost ali iivljenje drugih oseb,
okrnitev ugleda lole s Skodljivimi posledicami,
namerno po5kodovanje in unidevanje tujega imetja v 6asu Solskih dejavnosti izven
Sole z veijo premoienjsko !kodo,
laganje z namenom prikrivanja kaznivega dejanja,
goljufanje z elementi kaznivega dejanja in zahteve po pomoai pri goljufanju z
elementi dejanja,
spolno nadlegovanje uEencev in delavcev 5ole.

POSTOPKI OB KRSENJU NAJTEZJIH KRSITEV

o
o
e

postopek pred tridlansko komisijo,
postopek izrekanja vzgojnega opomina,
odstop obravnave kriitve pristojnim institucijam.

Ukrepi pri najteijih kriitvah:

.
o

uaencu se izrede vzgojni opomin v skladu z zakonom o osnovni Soli,
odstop zadeve pristojni instituciji.
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7. dlen

(organiziranost udencev)

V osnovni Soli se uienci organizirajo v oddeline skupnosti. Oddeldna skupnost je temeljna
oblika organiziranosti uiencev enega oddelka. Udenci oddeldne skupnosti volijo predstavnike
oddelka v skupnost uiencev iole. Volitve so praviloma tajne. Udenci pri urah oddeline
skupnosti skupaj z razrednikom obravnavajo posamezna vpraianja iz iivljenja in dela svoje
skupnosti in iole ter oblikujejo predloge in pobude za boljie delo in razreievanje problemov,
in sicer:
obravnavajo utni uspeh v oddelku in organizirajo medsebojno pomoi pri udenju;
organizirajo pomod soSolcem v razliinih teiavah;
obravnavajo krSitve in predlagajo naiine ukrepanja ter preventivnega delovanja;
dajejo pobude in predloge v zvezi s poukom, programom dni dejavnosti, ekskurzij,
Solskih prireditev in interesnih dejavnosti;
predlagajo razredniku ugotavljanje ustreznosti posamezne ocene;
sodelujejo pri ocenjevanju;
oblikujejo predloge za pohvale, priznanja in nagrade udencem v oddel6ni skupnosti;
organizirajo razliine oblike deiurstva v skladu s sprejetim hiSnim redom in
dogovorjenim letnim nairtom deiu rstev;
organizirajo razliine akcije in prireditve;
opravljajo druge naloge, za katere se dogovorijo.
Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se oddeline skupnosti preko svojih predstavnikov
povezujejo v skupnost uiencev !ole. Skupnost uiencev lole sprejme letni program dela.
Skupnost udencev Sole opravlja naslednje naloge:

zbira pripombe in predloge oddeldnih skupnosti v zvezi s programom pouka, dni
dejavnosti, ekskurzij, interesih dejavnosti, prireditev in drugih dejavnosti, ki jih
organizira Sola;
spremlja uresniievanje pravic in dolinosti uiencev ter opozarja vodstvo in Svet Sole na
morebitne kriitve pravic utencev;

organizira !olske prireditve, sodeluje pri izdajanju !olskega iasopisa in informira
udence o svoji dejavnosti;

nadrtuje in organizira skupne akcije (zbiralne akcije, solidarnostne akcije ipd.);
predlaga izbolj5ave bivalnega okolja (lep5i izgled, iistejSe okolje) in sodeluje pri
uresnifitvi idej;
oblikuje predloge za pohvale, nagrade in priznanja uiencem;
opravlja druge naloge, za katere se dogovorijo uaenci.

Skupnost udencev Sole ima mentorja, ki ga imenuje vodstvo izmed strokovnih delavcev iole.
Pred imenovanjem mentorja si mora vodstvo pridobiti mnenje skupnosti uiencev 5ole.
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5olski parlament je izvrSilni organ skupnosti uiencev 5ole.5olski parlament uiencev sestavljajo

uienci, ki jih izvolijo posamezne oddeline skupnosti. Stevilo predstavnikov posamezne
oddeldne skupnosti se doloai glede na Stevilo oddelkov v ioli.
skliie dvakrat letno. Sklicatelj Solskega parlamenta je vodstvo, lahko pa
tudi mentor skupnosti uiencev 5ole. Pobudo za sklic iolskega parlamenta lahko poda tudi
predstavnik oddeline skupnosti. ee podajo pobudo predstavniki vsaj treh oddeldnih
skupnosti, je vodstvo oziroma mentor dolian sklicati Solski parlament. Predstavniki iolskega
parlamenta sodelujejo s svojimi predlogi in pripravl.lenimi temami na obiinskem otro5kem
Solski parlament se

parlamentu.

Uiiteljski zbor, Svet stariev in Svet !ole vsaj enkrat letno obravnavajo predloge, mnenja in
pobude uiencev, ki so jih le-ti oblikovali v skupnosti uiencev Sole ali Solskem parlamentu.

Pravila 5olskega reda 0S Toneta eufarja Maribor

8. Elen
(opraviEeva nje odsotnosti)

lzostanke doloda 53. dlen ZOsn.

Starii morajo ob vsakem izostanku udenca !oli sporoaiti vzrok izostanka. ee starli vzroka
izostanka ne sporoiijo v petih delovnih dneh od prvega dne izostanka dalje, jih Sola obvesti o
izostanku uienca in jih pozove, da izostanek pojasnijo.
Uienec lahko izostane od pouka, ne da bi starli sporoiili vzrok izostanka, de njegov izostanek
vnaprej napovejo, vendar ne ved kot pet dni v Solskem letu.
Vodstvo Sole lahko na ieljo star5ev iz opraviiljivih razlogov dovoli udencu dalj5i izostanek od
pouka.
Za opraviievanje odsotnosti so zadolieni

starli oziroma zakoniti zastopniki otroka, ki morajo
sporoiiti

najkasneje v petih dneh po prihodu uienca v Solo razredniku osebno ali v pisni obliki

vzrok izostanka.
Ce razrednik po petih delovnih dneh od prihoda uienca v Solo kljub temu, da je razrednik
predhodno star5a ie pozval, da poiasni odsotnost, in tega ne prejme, iteje izostanke za
neopraviEene, razen v primeru, ko uEenec ali starii iz utemeljenih razlogov opraviiilo
predloiijo po izteku roka.
Utenec lahko izostane od pouka do pet dni (ministrovi dnevi), 6e starli razredniku predloiijo
pisno proinjo. Prolnjo morajo oddati tri dni pred predvidenim izostankom. Ta izostanek lahko
strnjeno ali v vei delih traja najvei pet dni v letu.
Vodstvo lahko na podlagi obrazloiene proinje starlev iz opravidljivih razlogov dovoli uiencu
daljii izostanek od pouka.
Vse izostanke uiencev pri pouku in dejavnostih iz obveznega programa vodi razrednik v
dnevniku za posamezni oddelek.
Sprotne izostanke vpisuje uiitelj, ki vodi posamezno uro, najavljene odsotnosti pa vpisuje v
dnevnik dela razrednik.

kulturnih in drugih tekmovanjih in sreianjih, na
katerih udenci sodelujejo v imenu 5ole, razrednik obvesti star5e. Navedene odsotnosti so
opraviiene. Uiitelj ali drugi delavec, ki pripravlja tekmovanje ali sreianje udencev, o udeleibi
in odsotnosti uEencev obvesti razrednika najkasneje tri dni pred tem, ko uienci odidejo na
sreianje ali tekmovanje. UienEevo odsotnost pri posamezni uri oziroma drugi dejavnosti
dovoli uiitelj, ki to uro vodi oziroma dejavnost, in o tem obvesti razrednika.
O odsotnosti zaradi sodelovanja pri 5portnih,

Posamezni utenec je lahko iz zdravstvenih razlogov opro5den sodelovanja pri dolodenih urah

pouka in drugih dejavnostih osnovne !ole. Starii uienca morajo predloiiti razredniku mnenje
in navodilo zdravstvene sluibe. Razrednik o tem takoj obvesti uaitelje oziroma druge
sodelavce, ki izvajajo pouk ali druge dejavnosti !ole. V dnevnik Solskega dela razrednik vpiSe
ias trajanja opravitila. Uienec, ki je oproiten sodelovanja pri posamezni uri pouka, mora tej
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uri prisostvovati in opraviti naloge, ki ne ogroiajo njegovega zdravstvenega stanja in jih sme
opravljati v skladu z navodili zdravstvene sluibe. ee uienec zaradi zdravstvenih razlogov ne
sme opravljati nobene naloge, lahko Sola zanj organizira nadomestno dejavnost.

iteje neopraviaena odsotnost udenca pri pouku in dejavnostih
obveznega programa. Neopraviieni izostanki so obdasni, ie uienec izostaja le pri urah pouka
posameznih predmetov, ali strnjeni, te izostanek traja vei ur ali Solskih dni zaporedoma.
Za neopraviien izostanek se

lzostanek utenca pri raziirjenem programu se zabeleii. Razrednik o izostankih obvesti starSe.
V izjemnih primerih in po preuditvi vseh okoliiiin lahko vodstvo v sodelovanju z razrednikom
in s svetovalno sluibo odlodi, da se izostanek ne bo obravnaval kot neopraviien, fe oceni, da
je vzrok izostanka take narave, da udenec potrebuje pomod oziroma svetovanje.
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9. Elen
(sodelovanje pri zagotavljanju zdravswenega varstva uaencev)

Osnovna iola sodeluje z zdravstvenim zavodom dr. Adolfa Drolca Maribor in s Solskim
zobozdravnikom.
Zdravstveni zavod izvaja preventivno ter zdravstveno varstvo in cepljenje ufencev, obvezne
zdravniSke preglede v 1., 3., 6. in 8. razredu, v ostalih razredih pa kontrolne preglede. V f. in
3. razredu jih na pregled spremljajo starii. Zobozdravstveni zavod izvaja preventivne preglede
enkrat letno v vsakem razredu.
ee uienec odkloni sodelovanje pri predpisanem zdravstvenem pregledu ali cepljenju,
razrednik o tem obvesti udenteve starSe.
Za vse posebne zdravstvene preglede, ki jih namerava zdravstvena sluiba organizirati v Soli in
niso v predpisanem programu, razrednik posebej obvesti starie in pridobi njihova pisna
soglasja.
Sola skrbi za psihofiziino zdravje otrok z ustreznimi pogoji in dobrim vzdu5.jem, skrbi, da so
prostori, v katerih se izvaja pouk, oiiSieni, prezradeni, osvetljeni ter primerno ogrevani, da se

udencem nudi zdrava prehrana (malica in topel obrok), na voljo imajo tudi pitnik vode na
hodniku in igrii6u.
V okviru rednega pouka, razrednih ur ter izbirnih predmetov delavci Sole pouiujejo in
osveiiajo utence o zdravem nadinu Zivljenja, o pomembnosti fizitne aktivnosti, o naainih
zdravega prehranjevanja, ikodljivosti in posledicah kajenja, pitja alkoholnih pijad, uiivanja
drog, spolnega nadlegovanja ter nasilja.
Star5e o vseh oblikah zdravstvene za5dite udencev obiasno seznanjamo na roditeljskih
sestankih, v ta namen pripravljenih predavanjih ter z individualnimi pogovori.Sola osveita
uience o njihovih pravicah in dolinostih ter o naainih iskanja ustrezne pomoii v primerih
spolnega nadlegovanja in zlorabe ter nasilja v druiini. V te namene organizira razliine
aktivnosti pri pouku in drugih dejavnostih iole.

10 . dlen

(veljavnost pravil in izjava o seznanitvi)

Pravila Solskega reda zadnejo veljati po sprejetju na Svetu 5ole. Z njimi se seznanijo vsi
zaposleni delavci, u6enci iole in njihovi starli.

Pravila 5olskega reda

Mnenje uiiteljskega zbora podano dne:

Mnenje Sveta starlev podano dne:

Svet Sole potrdil Pravila Solskega reda dne:

OS

Toneta eufaria Maribor

'\o a. 7oxx,

1. t.Aolc

{ 5. 2."tL

Predsednica Sveta Sole:

Ravnateljica:

Aleksandra Mirkanovi6

Eva Rauil
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