
Na podlagi 60. e dlena Zakona o osnovni Soli (Uradni list R5,5t. 81/06, L02/07,707/10,

87 ll!, 40/L2, 63/73,46/16l ) je Svet Osnovne 5ole Milana Majcna Sentjani, dne, 28. 9. 2022 sprejel

PRAVILA SOISKEGA REDA

v Osnovni Soli Milana Majcna 5entjani

1. dlen

(namen pravil)

Ta pravila natananeje opredeljujejo dolinosti in odgovornosti uaencev, naiine zagotavljanja

varnosti, pravila obna5anja in ravnanja, kriitve, postopke in ukrepe v primeru kriitev pravil,

organiziranost udencev, opravidevanje odsotnosti ter sodelovanje pri zagotavljanju zdravstvenega

varstva uiencev.

2. ilen
(opredelitev pojmov)

a. Uaenec je spolno newralen izraz za udeleienca ali udeleienko v uinem procesu, ki obiskuje
pouk v Osnovni ioli Milana Majcna Sentjani in ni delavec 5ole.

b. Mlajii utenecje uienec, ki ie ni dopolnil 14 let.

c. Starejai uienec je utenec, ki je ie dopolnil 14 let.

d. Udenec s posebnimi potrebami je udenec z odlodbo pristojne institucije, s katero so

ugotovljene in opredeljene posebne potrebe tega udenca.

e. Kriitev je vsako ravnanje ali dejanje utenca, ki je v nasprotju z veljavno zakonodajo, s temi
pravili ali z ostalimi akti 5ole. Kr5itve razilenjujemo s temi pravili na laije, te:je in najteZje.

f. Postopek je proces, ki se zatne z opredelitvijo kriitve in konaa z vzgojnim ukrepom, ki je v
skladu s temi pravili.

g. Vzgojni ukrep je kondni rezultat postopka, ki na zakonit in predvidljiv naiin doloia odziv iole
na ugotovljeno kriitev.

3.ilen

(dolinosti in odgovornosti uaenca)

Dolinosti uienca so, da:

a. redno obiskuje pouk in izbirne predmete ter ostale natrtovane aktivnosti,

c. spoituje pravice drugih udencev in delavcev Sole z upoitevanjem drugaanosti,

d. v Soli in izven nje skrbi za lastno zdravje in varnost,

t

b. ravna v skladu s pravili Solskega in hiSnega reda,



e. spostljivo ravna s Solsko lastnino,

f. skrbno prinaia Solske potrebiaine,

g. sodeluje v 5olskih aktivnostih,

h. izpolnjuje svoje uine in druge obveznosti,

i. sodeluje pri urejanju Solske okolice in prepoznavnosti iole

Uaenec je odgovoren za dosledno izpolnjevanje svojih dolinosti in kriitve zakonskih in iolskih
predpisov, vkljudno s temi pravili. Mlajii uEenec ni kazensko odgovoren za najteZje kriitve. Starej5i

uienec je kazensko odgovoren za najteije kriitve. Uienec je odikodninsko odgovoren po sploinih
pravilih civilnega prava (obligacijskega zakonika).

4.ilen

(nadini zagotavljanja varnosti)

Nadzor na 5olskem obmodju je organizlran z deiurstvom uiiteljev. Uienci so dolini upostevati

navodila nadzornih oseb. Udencem zagotavljamo varnost:

o z doslednim izvajanjem predpisov s podroaja varnosti in zdravja pri delu;

. z izvajanjem osnovnega preventivnega zdravstvenega programa;

o z izvajanjem prometno varnostnega programa, ki obsega:

i izvajanje udnega programa prometne vzgoje pri rednem pouku,

i vsakodnevno osveidanje uiencev o doslednem upoitevanju prometnih

predpisov pri vkljuievanju v promet kot peici, kolesarji ali kot vozaii, s

poudarkom na odgovornem vedenju,
> prikaz nadrta varnih poti do iole, kije objavljen na spletni strani iole,
! obveiianje stariev o njihovi vlogi in odgovornosti pri vzgoji otrok za varno

vkljudevanje v promet,

> urejanje prometa s prometno signalizacijo na vseh dohodih v 5olo, omejitev
dostopa vozil do 5olske stavbe,

i drugo;

. z varovanjem in nadzorom vhodov v iolo in zagotavljanjem garderobnih omaric s kljudem

na predmetni stopnji;
. z deiurstvom uiiteljev med odmori;

' z oblikovanjem oddelkov in skupin uiencev v skladu z veljavnimi normativi in standardi in z

zagotavljanjem ustreznega itevila spremljevalcev v razlidnih dejavnostih, v skladu z

veljavnimi normativi in standardi in navodili za izvajanje uinih nairtov.
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Naloee deiu ih utiteliev

Uaitelji deiurajo na doloienih mestih med vsemi odmori oziroma pred in po pouku in med kosilom

udencev vjedilnici. Tako zagotavljajo red in disciplino na hodnikih in uiilnicah ter pomagajo rediteljem.

Naloge rediteliev

Vsak teden sta v oddelku dva uaenca reditelja. Njihova naloga je, da:

. ob priietku urejavijo uaiteljem odsotnost utencev;

' po vsaki uini uri odistijo tablo in uredijo udilnico (ugaiajo luii, poravnajo mize in stole,

poberejo smeti);
. prinesejo malico in po njej pospravijo;
. obvestijo ravnateljico, de uditelja ved kot 10 minut po zvonjenju ni k pouku.

5.dlen

(pravila obnaianja in ravnanja)

ObnaSanie med ooukom

Pouk poteka mirno pod vodstvom uditeljev in drugih strokovnih delavcev. Ob prihodu uditelja v razred,

uaencivstanejo in pozdravijo. Uienci so pri pouku prisotni, sedijo na svojih mestih, pripravijo potrebne
pripomodke, posluSajo razlago, upoitevajo navodila in opozorila uaiteljev ter po kondani uri za seboj

pospravijo. lz uiilnice odidejo, ko jim uiitelj to dovoli.

Udenec, ki zamudi pouk, takoj odide v udilnico in se opraviai uditelju, dela pa ne moti.

Med poukom ni dovoljeno :veiiti.

Udenci upo5tevajo navodila uiiteljev o pravilih v posamezni udilnici oziroma o naiinih ravnanja s

posameznimi predmeti.

Oblaiila in obutev

Uienci se ob prihodu v 5olo obvezno preobujejo v copate. eevlje in vrhnja obladila pu5iajo v

garderobnih omaricah, v garderobi na obeialnih stenah. Uaenci skrbijo za urejenost garderobe.

Pri pouku Sporta so uienci obleEeni v 5portna oblaiila in obuti v Sportne copate.

Na iportnih dnevih, ekskurzijah in drugih oblikah iolskih dejavnosti izven prostorov Sole morajo biti
uienci obledeni in obuti v skladu z navodili uiiteljev.

Mobilni telefoni in druge elektronske naprave

Uporaba mobilnih telefonov in naprav zabavne elektronike v prostorih iole in drugih prostorih, kjer
poteka pouk in pri vzgojno-izobraievalnem delu pri drugih dejavnostih, ni dovoliena, Uaenci
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predmetne stopnje imajo telefone spravljene v omaricah. Uaenci, ki telefona ne morejo zakleniti v

omarico, imajo izklopljen telefon pospravljen v Solskitorbi. V primeru izgube ali polkodovanja mobitela

oziroma naprav zabavne elektronike, Sola ne odgovarja. Uporaba mobilnih telefonov je za namene

pouka dovoljena samo ob posebnem navodilu ufitelja. V primeru uporabe telefona za potrebe pouka,

uaenci vzamejo telefone iz omaric v odmoru pred udno uro in jih po zakljudku uane ure takoj vrnejo v

omarico. Glede na specifike izvedbe dni dejavnosti vodja dejavnosti doloai, kdaj in na kakien naiin je

uporaba mobilnega telefona dovoljena oziroma ni dovoljena. Vodja dva dni pred izvedbo dejavnosti

posreduje spremljevalcem jasna pravila o uporabi mobilnih telefonov na posameznem dnevu

dejavnosti. Doloiena pravila veljajo za vse udence enako.

V primeru neupoitevanja zgoraj navedenih navodil lahko uiitelj ali drug strokovni delavec napravo

odvzame, uienec pa mora napravo izroditi. Utenec dobi odvzeto napravo pred odhodom domov.

V nujnih primerih lahko udenci uporabijo telefon v tajniStvu Sole ali v svetovalni sluibi.

Zvodno in slikovno snemanje in fotografiranje udencev in delavcev iole brez njihovega soglasja ni

dovoljeno.

eakanie na pouk

Uienci razredne in predmetne stopnje ob zvonjenju podakajo uiitelje v udilnicah.

cibanie po Soli

Uaenci, ki niso vozaii prihajajo v 5olo 10 minut pred priaetkom pouka. Vozaii imajo organizirano
jutranje varstvo vozaiev.

Pred poukom gibanje po Soli ni dovoljeno. Po pouku gredo uienci domov. Varstvo vozadev je

zagotovljeno v za to doloieni udilnici.

Uaence 1. razreda star!i pospremijo do dogovorjenega mesta. Uienci iz podaljianega bivanja odhajajo

domov v spremstvu stariev ali sami (na osnovi pisnega dovoljenja stariev). Starii, ki pridejo po svojega

otroka, ga podakajo v vetrolovu.

Med odmori se uienci zadriujejo v utilnici in na hodnikih, kjer imajo pouk.

Uienci razredne stopnje malicajo v uiilnicah, uienci predmetne stopnje v jedilnici.

V telovadnico vstopajo uaenci ob prisotnosti uiitelja. Nanj poiakajo v garderobah.

V dasu prostih ur udenci podakajo v za to doloieni udilnici ali knjiinici.

V dopoldanskem dasu uienci ne zapuidajo 5ole, razen za potrebe pouka, pod vodstvom oziroma
narodilom uiitelja ali strokovnih delavcev.
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Prehrana

Zajtrk uiivajo udenci 1. razreda v udilnici, ostali udenci v jedilnici.

Malico uiivajo udenci razredne stopnje v uEilnici, uienci predmetne stopnje v jedilnici.

Kosilo uiivajo udenci v jedilnici. Upo5tevati morajo kulturo prehranjevanja. Po jedi pospravijo za seboj.
Mize po malici pobriSejo reditelji.



Skrb za lastn ino in ureienost Sole

Za svoje stvari skrbijo in odgovarjajo uienci sami.

V Solskih in drugih prostorih, kjer se odvijajo Solske in obiolske dejavnosti, vsi udenci spoitujejo

iolsko in tujo lastnino.

ee uienci opazijo poikodbe na Solski opremi ali drugih pripomodkih, o tem obvestijo uditelje.

Uaenci ne smejo namenoma povzroditi Skode na !olskem inventarju.
-e uEenec izgubi kljudek od svoje omarice sam poskrbi za novega.

Skrb za aistoao

V 5olskih prostorih in v sanitarijah uienci skrbijo za iistoio, vartnost s papirjem in vodo in se v njih ne

zadriujejo po nepotrebnem.

Preoovedi in omeiitve

o Na obmodju iolskega prostora (v objektih in na vseh funkcionalnih povriinah iole) ie
prepovedano: kajenje in uiivanje mamil ali drugih prepovedanih substanc (velja tudi na

dnevih dejavnosti in drugih organiziranih oblikah pouka vzgojno-izobraievalne dejavnosti,
ki so opredeljene v Letnem delovnem nadrtu Sole);

o uiivanje alkoholnih in energijskih pijai (velja tudi na dnevih dejavnosti in drugih
organiziranih oblikah pouka vzgojno-izobraievalne dejavnosti, ki so opredeljene v Letnem

delovnem nadrtu iole);
. uporaba pirotehnianih in drugih sredstev, ki lahko ogroiajo zdravje ali iivljenje;
o vsako fizitno in psihiino nasilje nad udenci in delavci Sole;

o namerno unidevanje Solske lastnine ali lastnine drugih uiencev in delavcev Sole;

o neupravideno zapuSdanje iolskih prostorov v aasu poteka vzgojno-izobraievalnega
procesa;

o nedovoljeno fotografiranje in snemanje;
o vsa ostala dejanja, kijih veljavna zakonodaja opredeljuje kot kazniva.

Starii so dolini v pisni obliki sporoditi ioli seznam vseh oseb, ki lahko prevzamejo udenca iz 5ole. 5olo

so dolini tudi seznaniti z omejitvami, kot je prepoved pribliievanja udencu. Kadar uditelj dvomi, da je

oseba, ki ieli otroka prevzeti, do tega res upraviaena, pri starsih preveri upraviaenost osebe do
prevzema otroka. 5ola ne sme izroEiti udenca osebi, ki kaie vidne znake opitosti alivpliva nedovoljenih
snovi. 5ola pokliEe drugega staria (ie ta ne obstaja, pokliae zakonitega zastopnika otroka), ki mora

organizirati varno spremstvo uaenca.

6. dlen

(kr5itve)

Prevzemanie uaencev iz 5ole v prvitriadi
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Za kriitev se Steje vsako ravnanje ali dejanje udenca, ki je v nasprotju s pravili iolskega reda, ostalimi

akti Sole ali veljavno zakonodajo. KrSitve delimo na laije, teije in najteije. Pri razvridanju krSitev si

pomagamo s prilogo A tega pravilnika.

7. dlen

(postopki in ukrepi v primeru kriitev)

V primeru ugotovljenih kriitev in 6. dlena teh pravil lahko Sola sproii ustrezne postopke in ustrezno

ukrepa proti kr5itelju. Pritem mora dosledno upoStevati naslednja nadela:

o Udencu se ne sme izreii ukrepa, s katerim bi bile kriene njegove zakonite pravice.

. Spore je potrebno najprej reievati na miren nadin.

. Nadelo postopnosti: proti krlitelju, pri katerem je bila prvid ugotovljena kriitev, mora iola
uvesti postopek, ki vodi do najmilejiega predvidenega ukrepa. V primeru nadaljnjih kriitev se

ukrepi stopnjujejo.
. Kriitev mora biti ugotovljena brez razumnega dvoma. V nasprotnem primeru 6ola proti

kr;itelju ne sme ukrepati.
r Nadelo sorazmernosti: izreteni ukrep mora biti sorazmeren s te:o kriitve.
r Nadelo individualizacije: pri izbiri postopka in izreku vzgojnega ukrepa je potrebno upoitevati

vse subjektivne in objektivne okoliSiine primera.

r Nadelo kontrad iktornosti: kriitelju je potrebno omogoditi izjavo o krsitvenem dejanju ali

dogodku in o izjavah nasprotne strani.
. Proti kriitelju se v isti zadevi lahko ukrepa samo enkrat.
. Privilegij zoper samoobtoibo: iola od kriitelja ne sme pridobiti priznanja krivde ali

kakrinihkoli izjav o krSitvi na nezakonit naiin.

Pri izbiri postopkov in vzgojnih ukrepov si pomagamo s prilogo A teh pravil. Pri aemer je potrebno

upoitevati specifike udencev s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni kot otroci s iustveno-
vedenjskimi motnjami in avtisti.

V primeru krlitev, pri katerih je bila povzrodena 5koda, je potrebno upoitevati starost krsitelja:

' Mladoletnik do dopolnjenega sedmega leta ne odgovarja za ikodo, kijo povzrodi.

' Mladoletnik od dopolnjenega sedmega do dopolnjenega itirinajstega leta ne odgovarja za

5kodo, razen ie se dokaie, da je bil ob povzroiitvi 5kode zmoien razsojati.

' Mladoletnik z dopolnjenimi stirinajstimi leti odgovarja po sploinih pravilih o odgovornosti za

ikodo.

8. dlen

(organiziranost uiencev)
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Mlajii uienci za najteije kriitve kazensko ne odgovarjajo. Ko uaenec dopolni 14 let starosti, se
njegova k15itev presoja tudi z vidika mladoletnikove kazenske odgovornosti.



Oddelana skuonost

V osnovni ioli se uienci organizirajo v oddeltne skupnosti. Oddelina skupnost je temeljna oblika

organiziranosti udencev enega oddelka.

Udenci oddeline skupnosti volijo dva predstavnika oddelka v skupnost uiencev 5ole. Predloge podajo

udenci, nato se skupaj z razrednikom odloiijo oziroma izvolijo dva predstavnika.

Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se oddeldne skupnosti preko svojih predstavnikov povezujejo

v skupnost uaencev 5ole, ki sprejme letni program dela. Skupnost uaencev ima mentorja, ki ga imenuje

ravnatelj izmed strokovnih delavcev iole.

5olski parlament je izvr3ilni organ skupnosti udencev 5ole. Sestavljajo ga udenci, ki jih izvoli skupnost

udencev iole. $tevilo predstavnikov je toliko, kolikor je oddelkov na ioli. Sklicatelj Solskega parlamenta
je mentor skupnosti udencev iole. Pobudo za sklic iolskega parlamenta lahko poda tudi predstavnik

oddeline skupnosti ali ravnatelj. 5olski parlament se skliie najmanj dvakrat letno.

f -ilen

(opraviievanje odsotnosti)

Pouk je doloden z urnikom. K uram prihajajo uienci toEno. V primeru zamude so se uienci dolini
opraviditi in navesti vzrok. Neupravidena zamuda se kaznuje z neopraviieno uro.

Vsak izostanek svojega otroka morajo starii opraviditi v roku petih delovnih dni po prlhodu udenca v
;olo. lzostanek do 5 delovnih dni opraviduo starSi, dalj5ega pa zdravnik.

Koriitenje prostih dni so starii dolini vnaprej napovedati.

Starii podajo pisno izjavo, da dovolijo izhod svojega otroka iz OPB ali varstva vozaiev k verouku.

V primeru preddasnega odhoda od pouka (zdravniiki pregledi, druge obveznosti...) starii v pisni obliki
obvestijo iolo, pri demer navedejo na kakien natin bo otrok odiel iz Sole (sam ali v spremstvu).

V primeru izrednega odhoda iz Sole (slabo poiutje...) se obvesti starie. Otrok poiaka v Solitoliko aasa,

da po njega pridejo starli oziroma oseba, kijo starii pooblastijo.

10. dlen

(sodelovanje pri zagotavljanju zdravstvenega varstva uaencev)
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Skupnost utencev 50le

5olski oarlament



Sistematski pregledi

Sploini sistematski pregledi se ilvajajo v 2.,4.,6. in 8. razredu.

Zobozdravstvene storitve

Program zobozdravstvene vzgoje je namenjen pravilnemu in rednemu di5Eenju zob. Pregled zobovja

opravljajo v zobozdravstveni ambulanti v Krmelju.

Dolinost seznanitve

Starsi so dolZni obvestiti iolo o zdravstvenem stanju udenca in posebnih zahtevah za ohranjanje

njegovega zdravja, kadar je to potrebno za zagotavljanje ustreznega zdravstvenega varstva utenca v
dasu pouka in dejavnosti izven prostorov iole.

11. dlen

(veljavnost pravil in izjava o seznanitvi)

Pravila iolskega reda so obravnavali:

r zaposleni, na sestanku uaiteljskega zbora dne,20. 9. 2022,

o predstavniki stariev, na seji sveta stariev dne, 6.70.2022,
. ilani sveta sole, na seji sveta iole,28.9. 2022

Pravila Solskega reda zadnejo veljati po sprejetju na svetu iole.

Stevilka: 6006-!/ 2022/ 2

V Sentjaniu, dne,7 . !0. 2022

NataSa Kreie, prof., ravnateljica
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