
 

V skladu s 60. e-členom Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF in (63/13))  mnenja Sveta staršev OŠ Šturje Ajdovščina (z dne 6. 9. 
2018), učiteljskega zbora  (z dne 29. 8. 2018) ter na osnovi Vzgojnega načrta Osnovne šole Šturje 
Ajdovščina, (sprejetega dne 27.10. 2016, spremembe sprejete na 17. seji Sveta šole dne, 27. 9. 2018 
 

 

SPREMEMBE 
PRAVIL ŠOLSKEGA REDA OŠ ŠTURJE AJDOVŠČINA 

 

 

Pod naslovom 3.9 Omejitve uporabe naprav in pripomočkov se spremenijo naslednje 
točke:  
 
Pod točko 3.9.1 Uporaba mobilnih telefonov veljajo naslednje alinee: 

 V šolskih prostorih in na ostalih šolskih površinah ter med dejavnostmi, ki jih šola organizira 
izven šolskih površin, uporaba mobilnih telefonov ni dovoljena. Mobilni telefoni morajo biti 
izklopljeni.  

 V času pouka (tudi na dnevih dejavnosti) je uporaba mobilnih telefonov dovoljena z dovoljenjem 
učitelja.  

 V primeru, da učenec v šolo prinese mobilni telefon, zanj tudi v celoti odgovarja, šola pa smatra, da ga 
ima učenec v šoli z vednostjo staršev. 

 Odvzeti mobitel učitelj preda pomočnici ravnateljice, telefon lahko prevzamejo učenčevi starši ali v 
dogovoru s starši učenec sam.  

 Ob ponavljajočih se kršitvah se telefon odvzame, starše se pokliče na razgovor, kjer se 
pogovorimo o kršitvi, in se jim preda telefon.  

 Strogo je prepovedana uporaba mobitelov z namenom fotografiranja ali snemanja v šoli. 

 Šola za poškodovane, izgubljene ali odtujene mobilne telefone ne odgovarja. 
 

Pod točko 3.9.3 Predvajalniki glasbe se je dopolnil stavek:  
Učencem med poukom ni dovoljena uporaba različnih glasbenih predvajalnikov, razen za potrebe pouka z 
dovoljenjem učitelja.  
 

Pod naslovom 4 vzgojni ukrepi za posamezne kršitve pravil se spreminjajo naslednje 
točke  

Pod točko 4.1 Vzgojni ukrepi  z naslovom Vzgojni ukrepi so lahko veljajo naslednje alineje: 
 povečan nadzor nad učencem v času, ko je v šoli, a ne pri pouku,  

 zadržanje na razgovoru po pouku v zvezi z reševanjem problemov, 

 svetovanje in usmerjanje učencev, 

 osebni svetovalni pogovori, 

 restitucija – povračilo škode, 

 dodatno spremstvo ali organiziran nadomestni vzgojno-izobraževalni proces v šoli, 

 kadar učenec s svojim vedenjem onemogoča normalno izvedbo pouka, ga učitelj pošlje do svetovalne 
delavke oziroma do drugega strokovnega delavca, kjer pod nadzorom nadaljuje s šolskim delom, 

 kadar učenec s svojim vedenjem onemogoča normalno izvedbo pouka in ogroža svoje zdravje in zdravje 
sošolcev, ga učitelj pošlje do svetovalne delavke, ki pokliče starše, da ga za ta dan predčasno odpeljejo 
domov.  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-3535
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-5073
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-5585
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-3727
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-2519


 kadar učenec s ponavljajočimi kršitvami pravil moti delo v podaljšanem bivanju, ga lahko v dogovoru in 
soglasju s starši začasno ali do konca šolskega leta šola izključi iz OPB-ja.  

 začasni odvzem naprav ali predmeta, s katerim učenec ogroža varnost ali onemogoča izvedbo pouka, 

 ukinitev nekaterih pravic in ugodnosti, ki so povezane s kršitvami šolskih pravil in s pridobljenimi statusi, 

 pogostejši stiki staršev s šolo, 

 opravljanje neopravljenih obveznosti izven predvidenega časa v dogovoru s starši, 

 prepoved vstopanja ali uporabe določenih šolskih prostorov. 

 
 

Pod naslovom 6 Opravičevanje odsotnosti se spreminjajo naslednje točke  

Pod točko 6.4 Neopravičeni izostanki veljajo naslednje alineje: 
 

 Za neopravičen izostanek se šteje neopravičena odsotnost učenca pri pouku in dejavnostih obveznega 
programa. 

 Ob nenadni odsotnosti učenca, ki ni obvestil učitelja, starše obvestimo takoj, ko ugotovimo, da učenca ni 
pri pouku.  

 O neopravičenih urah razrednik obvesti starše in se pogovori skupaj z učencem o njegovih težavah in 
nadaljnjem delu.  

 Ob ponavljajočem neopravičenem izostajanju učenca šola lahko obvesti pristojni center za socialno delo. 

 Za 5 dni neopravičenih izostankov se učencu izreče vzgojni opomin.  
 

 


