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Svet zavoda Osnovne 5ole lvana Cankarja Vrhnika, Loica 1, Vrhnika, je v skladu s 60. e

tlenom Zakona o osnovni Soli (Uradni list RS, 5t. tO2l2OO7l na redni seji dne 3. 6. 2015
sprejel prenovliena

PRAVITA SOLSKEGA REDA 05 IVANA CANKARJA VRHNIKA

Pravila Solskega reda temeljijo na 60. e Elenu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona

o osnovni Soli (Uradni list R5, 5t. l02l2007l.

V pravilih 5olskega reda so podrobneje opredeljeni:

- dolinosti in odgovornosti uiencev,

- pravila obnaianja in ravnanja uEencev,

- vzgojni ukrepi za kriitve pravil,

- nadini zagotavljanja varnosti,

- organiziranostutencev,

- opraviEevanjeodsotnosti,

- zagotavljanje zdravstvenega varstva uEencev.

Vzgojne ukrepe Sola izvede, kadar uienci kriijo svoje dolinosti, doloEene z zakonom ter

drugimi predpisi in akti iole.

Pravila 5olskega reda veljajo na vseh podroijih izvajanja vzgojno-izobraievalne dejavnosti.

Pravila Solskega reda veljajo za matidno 5olo, podruinidno Solo Drenov Grii in podruinidno

Solo z niijim izobrazbenim standardom.

Termin utenec se uporablja za uienca in udenko, termin uaitelj za uditelja in uaiteljico.
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1 PRAVICE IN OBVEZNOSfl UEENCEV

UEenci imaio oravico do:

obiskovanja pouka in drugih vzgojno-izobraievalnih deiavnosti;
nemotenega dela;
kvalitetnega pouka, ki sledi sodobnemu razvoju znanosti in strok;
sprotne, pravidne in utemeljene povratne informacije o svojem delu;
pomoai pri svojem delu, ie jo potrebujejo;

vkljuievanja v delo oddelEne skupnosti in Solske skupnosti ter do tega, da (svoji razvojni

stopnji primerno) sodelujejo pri oblikovanju pouka, dni dejavnosti in interesnih
d ejavnosti;
varnega in spodbudnega okolja, ki spo5tuje univerzalne civilizacijske vrednote in

multikulturnosU
spoltovanja svoje osebnosti, individualnosti in dloveikega dostojanstva;

razvijanja svoje radovednosti in individualnih posebnosti;

razvijanja moinih podroEij in oblikovanja dobre samopodobe;

enakopravne obravnave, ne glede na spol, raso, narodnost, veroizpoved, socialni
poloiaj in druge pomembne druibene razlike;

varovanja osebnih podatkov v skladu z zakonom in sploinimi predpisi.

Dolinosti uEe cev oa so. da:

izpolnjujejo osnovnoSolske obveznosti (redno opravljanje domadih nalog);

redno in toino obiskujejo pouk in druge vzgojno-izobraievalne dejavnosti;
k pouku in drugim vzgojno-izobraievaln im dejavnostim prihajajo urejeni in primerno
obleteni;
sodelujejo pri aktivnostih iole, ki so opredeljene v letnem delovnem nadrtu Sole;

v 5olo hodijo pripravljeni na Solsko delo in upoStevajo navodila uiiteljev;
drugih udencev in delavcev Sole ne motijo pri delu;

niso fizidno ali verbalno nasilni (govorijo kulturno in ne uporabljajo neprimernih besed);

spoltujejo pravice in dlove5ko dostojanstvo drugih uiencev ter delavcev Sole;

sprejemajo odgovornost za svoja ravnanja in odloditve;
skrbijo za Sibkej5e uience med gibanjem v ioli in njeni okolici;
v Soli in izven nje skrbijo za lastno zdravje in varnost ter da ne ogroiajo zdravja in
varnosti ter osebne integritete drugih uEencev in delavcev Sole;

uiilnico in druge prostore, kjer se izvaja pouk ali druga vzgojno-izobraZevalna dejavnost,
zapustijo aiste in urejene;
skrbijo za svojo lastnino in si ne prilaSdajo tuje, prav tako skrbno ravnajo s tujo lastnino;
sodelujejo pri akcijah in dogovorjenih oblikah diSdenja Solske okolice;
aktivno sodelujejo pri dogovorjenih oblikah deiurstva na Soli;

vardujejo z vodo in energenti in vestno lodujejo odpadke;
spoitujejo dogovorjena razredna pravila, Pravila 5olskega reda in HiSni red 05 lvana
Can karja Vrhnika.
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2 PRAVILA OBNASANJA IN RAVNANJA UEENCEV

2,1 SPTOS'VA PRAVILA OBNASANJA IN RAVNANJA

Vsi uienci in delavci na Soli se spoStujejo med seboj.

Do drugih so vljudni, spoStljivi ter upoltevajo njihova mnenja.

Uienci, delavci Sole in starii se primerno vedejo: pozdravijo, se zahvalijo, se opraviaijo, ne

uporabljajo kletvic in neprimernih izrazov.

Uienci v Soli odrasle vikajo in jih naslavljajo z izrazom gospa uiiteljica oziroma gospod

uditelj.

Udenci so v loli spodobno obleteni. OblaEila naj ustrezajo prostoru, vremenu in dogodku

ter iasu dogajanja. V Easu pouka ne nosijo pokrival.

Udenci s statusom Sportnika ali kulturnika so deleini pravic, ki se dolodijo individualno na

podlagi Pravilnika o prilagajanju Solskih obveznosti 05 lvana Cankarja Vrhnika.

V ioli in na Solskem podrotju je prepovedano fiziino, psihiEno, spolno in besedno nasilje

nad in med udenci ter delavci iole.

V Soli in okolici Sole je prepovedano kajenje, uiivanje alkohola in drugih nevarnih in
prepovedanih substanc ter njihovo preprodajanje. K vsem navedenim ne napeljujejo

soSolcev.

Star5i se kulturno in nenasilno obnaSajo do uEiteljev in drugih zaposlenih na Soli ter se o

njih, zlasti pred otroki, spostljivo izraiajo. V odnosu med uaiteljem in otrokom pristopijo s

pozitivnim namenom, da se poiSte skupna reiitev.

2.2 POUK IN DRIJGO VZGOJNO-IZOBRAZEVALNO DELO

Starii uEencev 1. triade morajo poskrbeti za pravoiasen prihod v Solo - 10 minut pred

zaaetkom prve ure pouka.

K pouku in drugim oblikam 5olskega dela uEenci prihajajo toino.

V primeru zamude se uienci opraviiijo utitelju, ki v e-dnevnik zapiSe, koliko udne ure so

uienci zamudili. Razrednik po razgovoru z uiiteljem in uienciodloEi, ali bo zamudo opraviEil

ali ne.

ob prihodu v 5olo svoja obladila in ievlje pustijo v garderobi ali garderobni omarici. skrbijo

tudi za red v garderobi.

ee udenci potrebujejo pomoi, se obrnejo na uiitelja, 5olsko svetovalno sluzbo ali katerokoli

drugo odraslo osebo, zaposleno na 5oli.
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V Solskih prostorih morajo biti udenci obuti v Solske copate.

K pouku redno prinaia,o Solske potreb5iine, dosledno opravljajo naloge in so pripravljeni

na 5olsko delo.

Uiila, uine pripomoike, iportne rekvizite, orodja, stroje in naprave uienci uporabljajo po

navodilih uiitelja ter pazijo, da jih ne poskodujejo. Pri uporabi pazijo tudi na svojo varnost

in varnost d rugih.

Odgovorno ravnajo s svojo, tujo in Solsko lastnino (Solski udbeniki, zemljevidi, raiunalniki,
projektorji, garderobne omarice, Solsko pohi5tvo ...).

Na zadetek pouka mirno in pripravljeni poiakajo v uiilnici.

ee uiitelja ni k uri, deiurni uienec pet minut po zadetku ure to sporoai tajnici 5ole, ki nato

ustrezno ukrepa.

Med poukom si ne skaiejo v besedo, so strpni do ostalih in se iz nikogar ne norCujejo.

Pri pouku, dnevih dejavnosti, ekskurzijah, (olah v naravi, Sportnih dnevih, obiskih priredite4

na tekmovanjih in drugih oblikah Solskega dela upoitevajo dogovore in se ravnajo po

navodilih uEiteljev oziroma spremljevalcev in ostalih izvajalcev.

V iasu pouka in drugih vzgojno-izobraievalnih dejavnosti je uporaba mobilnih telefonov,
predvajalnikov glasbe in elektronskih iger prepovedana. Aparati morajo biti izklopljeni in

spravljeni. V primeru nujnega telefonskega klica uienec poi5de odraslo osebo in v njeni
prisotnosti opravi klic. Sola ne odgovarja za odtujitev avdiovizualnih naprav.

Kakrinokoli snemanje v Solskih prostorih s strani utencev, ki ni v naprej dogovorjeno z

uaiteljem, je strogo prepovedano.

Natanano in vestno izpolnjujejo naloge deiurnega uEenca, reditelja ter ostale dogovorjene
zadolZitve.

V dasu pouka in drugih oblik 5olskega dela zapustijo 5olo le z dovoljenjem uditelja predmeta
in razredn ika.

Po konianem pouku in podalj5anem bivanju odidejo domov in se ne zadriujejo v prostorih
5ole.

2.3 oDMOR|

Po razredu, hodnikih, avli, stopni5dih in drugih prostorih Sole udenci hodijo mirno, ne vpijejo
in kriaijo ter skrbijo za svojo varnost in varnost drugih. Ne drsajo se po ograji.
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Ne piseio po tabli, se ne lovijo, ne skafejo, ne nagajajo sosolcem, se ne sprehajajo po drugih

uiilnicah, se ne dotikajo radunalnikov in drugih naprav ter predmetov na mizah uditeljev.

Ne nagibajo se skozi okna, ki morajo biti med odmori zaprta, de ni prisotnega uiitelja. Okna

lahko odprejo le z dovoljenjem ufitelja.

Malico in kosilo pojejo v dogovorjenem aasu in prostoru , za rnizo.lmajo spoitljiv odnos do

hrane, za seboj podistijo in ekolo5ko ravnajo z odpadki.

Skrbijo za red in distoio v Solskih prostorih.

Brez dovoljenja ne zapuSdajo Sole in se ne zadriujejo pred vhodom.

Upoitevajo navodila deiurnega uditelja in ostalih delavcev 5ole.

2.4 PRAVILA VEDENJA NA DNEVIH DEJAVNOSTI

Na vseh organiziranih dnevih dejavnosti upo5tevajo sploina pravila lepega vedenja ter se

ravnamo po navodilih uditeljev, spremljevalcev in zunanjih izvajalcev.

Dnevi dejavnosti so sestavni del rednega pouka, zato je udeleiba obvezna. Vsi dnevi

dejavnosti, ki potekajo v domadem kraju, se zainejo in zakljutijo pred 5olo.

Za plailjive dejavnosti je potrebno nadrtovano odsotnost javiti razredniku vsaj tri dni pred

izvedbo, sicer mora udenec oziroma njegovi starii poravnati stroSke prevoza. V primeru

bolezni se odsotnost javi iolski tajnici na dan dejavnosti do 7.00.

2.5 SOLA IN OKOLICA SOLE

Na poti v iolo in domov udenci upostevajo pravila za prometno varnost.

Kolo pustijo v kolesarnici pri telovadnici, ki je varovana s kamero.

Po Soli se ne vozijo z roler.li in devlji na koleidkih, s skirojem ali rolko.

V Solo in njeno okolico ne prinaiajo nepotrebnih in nevarnih predmetov.

V Soli in njeni okolici nikoli nidesar ne preprodajajo, niso do nikogar nasilni

izsiljujejo.

2.6 Sorsxa rGR SiA

Na igriSie se utenci v dasu pouka napotijo le v spremstvu uiitelja.

lgri5de smejo zapustiti le, te jim to dovoli uiitelj.

Pri vseh dejavnostih na lSriSau upoStevajo navodila uditelja.

in n ikogar ne
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Pripomodke in igrala pospravijo za sebo.j in pazijo na Solsko lastnino.

5olsko igri5ie je ob delavnikih do 17.00 namenjeno pouku podaljianega bivanja in
interesnim dejavnostim, v tem aasu se na igriStu ne smejo zadrievati zunanji obiskovalci.

V iasu izvajanja vzgojno-izobraieva lne dejavnosti je na igriliu prisoten uEitelj, ki se v

primeru nesreie drii protokola, katerega del je tudi zapisnik.

2.7 JEDILNICA

V jedilnico uienci vstopaio v copatih, brez vrhnjih oblaiil, brez Solske torbe, kijo predhodno

pospravijo na police pred jedilnico.

Primerno vedenje uiencev v jedilnici:

- disciplinirano dakajo v vrsti za hrano;

- se ne prerivajo in vrivaio;

- s prijatelji se pogovarjajo tiho;

- hrano uiivajo kulturno;

- ko pojejo in pospravijo, mirno zapustijo jedilnico.

- iz jedilnice ne odna5ajo vedjih koliiin hrane.

Udenci, ki ne kosijo, se v jedilnici ne zadriujejo.

V jedilnici deiurni uienci pomagajo mlajlim udencem, uience opozarjajo na pravila lepega

vedenja, skrbijo za red pri torbah, pomagajo pri pospravljanju in pomivanju posode.

V jedilnici je organizirano deiurstvo. Deiurni uditelj skrbi, da utenci upoitevajo pravila

primernega vedenja v jedilnici ter razvijajo in utrjujejo spoitljiv odnos do hrane. ee udenci

motijo prehranjevalni red v jedilnici, jih deiurni uditelj ali dru6 delavec iole opozori.

2.8 SoLSKA KNJtZNtcA

V 5olski knjiinici se uienci obna5ajo kulturno.

V knjiinici:

- samostojno isaejo knjige ali za pomod in nasvet prosijo knjiinitarko;

- govorijo tiho in ne motijo ostalih obiskovalcev;

- lahko piSejo domade naloge in ob pomodi knjig in raiunalnika pripravljajo seminarske
naloge;
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- ratunalnik uporabljajo v skladu s pravili knjiinice;

- tiho igrajo druiabne igre, ki jih po konianem igranju pospravijo;

- vstopajo v copatih.

V knjiinici ne smejo:

- kriEati, se glasno smejati in se glasno pogovarjati;

- uporabljati raiunalnikov brez vednosti knjiini6arke;

- si izposoditi/vzeti knjig brez vednosti knjiiniCarke;

- uporabljati mobilnih telefonov;

- prinaiati hrane in pijate.

2.9 GARDEROBEV ZAKLOMSEU

Utenci v zakloniliu ne ugaiajo in priiigajo luii za zabavo.

Med garderobnimi omaricamise ne smejo loviti in skrivati stvari drugih udencev.

ee pozabijo ali zaloiijo kljudek od omarice, prosijo deiurnega uEitelja, da omarico odklene.

ee kljuiek izgubijo, o tem obvestijo razredniiarko in hiSnika.

Hi5nik priskrbi nov kljuEek, katerega ceno poravnajo starSi po poloinici.

2.10 PRAVILA DEZURN'H UEfiELJEV IN UEENCEV

2.lO.L Deiurswo uEiteliev

Za red v Solskih prostorih skrbijo deiurni uiitelji in drugi delavci 5ole. Vsi ufenci in

obiskovalci moramo upostevati njihova navodila.

Deiurstvo utiteljev vkljuiuje jutranje varstvo, deiurstvo med glavnim odmorom, med

kosilom in po koniani 5. oziroma 6. uri. Praviloma deiurajo vsi strokovni delavci Sole po

razporedu. Utitelji upoStevajo razpored deiurstev in deiurstva vestno ter redno opravljajo.

V primeru kakrinekoli odsotnosti utitelja odsotni uditelj poskrbi za zamenjavo pri deiuranju

oziroma na to opozori pomoEnico ravnateljice.

Utitelji upoiteva.jo razpored deiurstev in deiurstva vestno ter redno opravljajo. Poskrbijo

za red in disciplino in na to opozarjajo tudi uience.
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2,10,2 DeZurstvo ufencev
Deiurajo vsi utenci 6. in7. razreda, utenci 8. in 9. razreda pa po presoji razrednika. Deiurajo

lahko le udenci, ki vestno opravljajo 5olsko delo in so pozitivno ocenjeni.

Deiurni utenec ne sme izostati od napovedanega ustnega in pisnega preverjanja in

ocenievanja znanja. O zamenjavi se predhodno dogovori z ustreznim uditeljem.

2.1O.2.L Naloge deiurnih utencev

Deiurna utenca prideta ob 7.10 v pisarno tajnice po mapo z navodili in ustreznimi obrazci.

Pi5eta zapisnik deiurstva, vpiSeta vse naloge, ki sta jih opravila in na poseben list vse

obiskovalce 5ole.

Po vsakem odmoru obhodita hodnike iole in straniSia ter poskrbita, da so ugasnjene vse

luti, da so zaprte vse pipe in da ni nobenih smeti, prav tako pometeta hodnik in stopnice pri

vhodu.

Vsakega obiskovalca Sole pozdravita in Ba prosita, da pove, kdo je in zakaj je priSel v 5olo.

ee se med poukom na hodnikih zadriuje kakien utenec, obvestita 5olsko svetovalno

delavko, pomotnico ali ravnateljico.

Deiurni udenec pri vodnem baru v jedilnici poskrbi, da so na razpolago fiste skodelice,

umazane vrne v kuhinjo.

Tik pred zvonjenjem odklene vhodna vrata v zakloniSiu, po zvonjenju pa jih zaklene - urnik

5porta je priloien - najprej zaklene ob 8.35, zadnjii odklene ob 12.55.

Opravita vse naloge po narodilu strokovnih in tehnianih delavcev Sole.

Utencem izposojata Solske copate, vodita natanano evidenco izposoje.

Poskrbita, da imata tekoao snov prepisano v zvezek ter se pozanimata, kaj je za domaio
nalogo.

Ostali utenci se ne smejo zadrZevati pri deiurnih ufencih.

Deiurna udenca ne smeta uporabljati avdiovizualnih sredstev.

Na brezplaEno kosilo gresta lahko med 6. Solsko uro, vendar ne skupaj.

Ob 14.00 zakljudita deiurstvo, mapo z zapiski prineseta v tajniStvo lole in porotata o
morebitnih teiavah in nepravilnostih.

2.10.2,2 Naloge deiurnih uaencev v jedilnici

Pri kosilu deiurajo 4 uienci istega razreda. seznam pripravi razrednik oz. razrednidarka, ki

Ba posreduje vodji Solske prehrane.

Deiurstvo se predvidoma itirikrat tedensko zatne po 4. iolski uri, en dan v tednu pa po 5.

Solski uri. Deiurni utenci kondajo z delom, ko veiina uaencev zapusti jedilnico. Deiurstvo
se konia po 14.00.

Udenci zaradi deZurstva ne smejo manjkati pri izbirnih predmetih.
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Dva uEenca pomivata posodo - kroinike (skrbita za EistoEo).

En uEenec evldentira udence, ki pridejo na kosilo. Naloga tega udenca je, da nihEe od

uEencev ne gre na kosilo neevidentiran.

En uEenec nosi po potrebi v kuhinjo umazane loncke, iz kuhinje tiste, pobira serviete, ki

leiijo po jedilnici, zlaga pladnje. Pomata pri zlaganju - urejanju torb v predale. Nadzoruje,

da uienci ne nosfo iz jedilnice dolodenih jedi. Sporodi deiurnemu uEitelju, Ee se uCenci na

kosilu neprimerno obnaSajo.

UEenci se zamenjajo pribliino na polovici dela (13.00 oz. 13.15).

Opravljajo 5e druga dela po nalogu kuharskega osebja.

Deiurni uCenci imajo brezplafno kosilo.
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3 POHVALE

UEenci ali skupine uiencev lahko za uspe5no in prizadevno delo v ioli prejmejo pohvale,

priznanja in nagrade.

Pohvale, priznanja in nagrade utencem ali skupinam utencev predlagajo:

- oddeline skupnosti in skupnost utencev 5ole,

- razred n ik,

- drugi strokovni delavci 5ole,

- mentorji dejavnosti,

- ravnateliica.

1. Pohvale

Pohvale so lahko ustne ali pisne. Kadar se udenec ali vei udencev izkaie s prizadevnostjo pri

enkratni in kratkotrajni aktivnosti, so ustno pohvaljeni. Pisne pohvale podeljujeta razrednik

ali mentor dejavnosti za aktivnosti, ki trajajo celo Solsko leto. Pohvale podpiSe samo

razrednik oz. mentor.

Pisne pohvale se podeljujejo za:

prizadevnost ter doseganje vidnih rezultatov pri pouku, interesnih dejavnostih in

drugih dejavnostih !ole;

bistveno izboljianje uEnega uspeha v primerjavi s preteklim Solskim letom;

doseganje vidnih rezultatov na Solskih tekmovanjih in sreianjih uaencev z razlidnih
podrodij znanja in delovanja;

posebej prizadevno in uiinkovito delo v oddeldni skupnosti udencev ali skupnosti

utencev Sole;

nudenje pomoai tistim, ki jo potrebujejo;

aktivno sodelovanje pri organizaciji in izvedbi razlidnih dejavnosti in prireditev na ravni
5ole.

Ustna ali pisna pohvala se lahko podeli tudi skupini udencev. Skupinske pohvale izreka oz.
podeljuje ravnateljica 50le.

2. Priznanja

Priznanja podeljuje uiencem ravnateljica iole za: (sploina priznan.la)
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aktivno in uspeino sodelovanje ter doseike pri organizaciji ali izvedbi razliinih
dejavnosti in prireditev, ki dvigujejo ugled Sole;

doseganje vidnih rezultatov na tekmovanjih in sreianjih uiencev, ki so organizirana za

obmoCje celotne driave;

veiletno prizadevno sodelovanje in doseganje rezultatov pri interesnih in drugih

dejavnostih, veEletno prizadevno delo v oddelEni skupnosti, skupnosti udencev Sole ali

Solskem parlamentu;

ve6letne doseike na podroiju uienja in znanja;

veEletne vrhunske rezultate in vsestransko udejstvovanje na razliinih podrodjih dela

5ole, ki znatno prispevajo k ugledu Sole v 5ir5i skupnosti.

3. Nagrade

Uienci, ki prejmejo priznanje ob koncu 9. razreda, so lahko tudi nagrajeni. Vrsto nagrade za

posameznega udenca dolodi ravnateljlca v sodelovanju z razrednikom oziroma mentorjem.

Praviloma so nagrade knjige ali pripomodki, ki jih uienec lahko uporablja pri pouku ali

drugih dejavnostih Sole. Priznanja in nagrade podeljuje ravnateljica ob zakljudku Solskega

leta na slovesen naEin.
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4 VZGOJNI UKREPIOB KRSITVAH PRAVIL

Uienci, ki ne izpolnjujejo svojih dolinosti in ne spoStujelo pravil Solskega reda in hisnega

reda, storijo krSitev. Ob kriitvah pedagoSki delavci ravnajo v skladu s postopki, ki so zapisani

v nadaljevanju dokumenta.

Z vzgoinim ukrepom ni mogoie omejiti pravic udencev, ki so zapisane od 5. do 13. ilena in
od 50. do 57. ilena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni Soli (Uradni list

RS,5t. 102/2007).

Odlotitev o vzgojnih ukrepih je pravica strokovne presoje strokovnih delavcev. Pri tem

upoitevajo:

- predvidene pedagoSke posledice ukrepanja,

- zmoinost presoje posledic lastnih dejanj glede na uienieve starosti ali njihove

morebitne posebne potrebe,

- nagibe oziroma motive za dejanje,

- okolje in okoliSiine, v katerem uienci iivijo,

- Skodljivost dejanja,

- ponavljanje kr5itve in

- nadelosorazmernosti.

Loiimo laiie in huiSe kri itve oravil iolskesa reda.

laije krSitve so:

- zamujanje k pouku,

- zamujanje in namerno izogibanje vzgojno-izobraievaln ih dejavnosti (plavanje, 5port,

dnevi dejavnosti, tabori ipd.),

- izostajanje od pouka brez pisnega obvestila starSev oz. skrbnikov ali napovedi,

- neizpolnjevanje uanih in drugih iolskih obveznosti (prihajanje brez Solskih potreb5ain

in domaiih nalog ter nesodelovanje in motenja pouka),

- prinaSanjenedovoljenihpredmetov,

- poikodovanje predmetov drugih uiencev in zaposlenih,

- neprimeren odnos do hrane (namerno packanje, polivanje ...),

- nespo5tljivo obna5anje do uiiteljev, drugih zaposlenih in vrstnikov,

- neupoitevanje navodil za varno gibanje ter s tem ogroianje svoje varnosti, varnosti

drugih udencev in zaposlenih,
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- neupoitevanje pravil hiinega reda.

Huj5e kr5itve pravil so:

- ponavljajode kriitve pravil Solskega reda, za katera so ie bili izreteni vzgojni ukrepi,

- obdasni neopravi.eni izostanki nad 10 ur oziroma strnjeni neopraviEeni izostanki nad 20

uf,

- neupostevanje navodil za varno ravnanje z orodjem, aparati, pripomodki, ki se

uporabljajo pri pouku, ter s tem ogroianje svoje varnosti, varnosti drugih udencev in

zaposlenih,

- namerno unidevanje Solskega inventarja,

- kajenje,

- verbalne in neverbalne groinje udencem in zaposlenim,

- fizidno nasilje nad udenci, uditelji ali drugimi osebami (grizenje, brcanje, pretepanje,..),

- izsiljevanje in groinje s predmeti, ki povzroEijo telesno poikodbo,

- prila56anje tuje lastnine,

- spolno nadlegovanje uiencev in zaposlenih,

- prina5anje in uporaba pirotehniinih sredstev v Soli ali pri drugih dejavnostih, ki jih

organ izira 5ola,

- uniievanje uradnih dokumentov, ponarejanje podatkov in podpisov,

- prinalanje, posedovanje, prodaja in napeljevanje vrstnikov h kajenju in k uiivanju

nedovollenih drog in alkohola v ioli in pri drugih dejavnostih, kijih organizira 5ola,

- zloraba interneta za blatenje imena 5ole, delavcev Sole ali udencev 5ole, javno

objavljanje in Sirjenje nedovoljenih posnetkov.

4.1 YRSTE VZGOJNIH UKREPOV

Takoj3nje odzivanje na kr5itve je odgovornost vseh zaposlenih pedagoskih

delavcev !ole:

Ob zaznavi krSitve uiitelj preveri, komu je mogoEe krsitev pripisati.

O kriitvi, ki jo je zaznal in obravnaval, naredi pisni zaznamek v e-asistenta'

in drugih
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ee gre za kriitev, ki zahteva nadaljnjo obravnavo, obvesti razrednika, !olsko svetovalno

sluibo in sodeluje v postopku.

Razrednik pridobi nadaljnje informacije (pogovor z udeleienci in oiividci) in raziSEe

okoliSiine krsitve. Po tem presodi o potrebi po izvedbi nadaljnjih ukrepov. Pri izbiri ukrepa

upoSteva individualne znadilnosti utenca in okoli56ine.

Razrednik in razredni uditeljski zbor se odloiita o vrsti vzgojnega ukrepa in naiinu izvajanja.

O razlogih za uporabo vzgojnih ukrepov vodi zapise razrednik, svetovalna sluiba oz. tisti, ki

vodi postopek obravnave neustreznega vedenja. Zapise zbira in ureja razrednik.

O izbranem ukrepu in naiinu izvajan.la razrednik obvesti star5e.

ee udenec ponavljajote kr5i pravila 5olskega reda in druge dolinosti, so mu lahko izreieni

naslednji vzgojni ukrepi:

Ustno opozorilo uiitelja (ali druge odrasle osebe), ki vsebuje tudi pojasnilo, zakaj neko
vedenje ni sprejemljivo.
Razgovor z uiencem po pouku o reiitvi problema (pisna zabeleika).

Ustno (po telefonu) ali pisno obvestilo starSem o kr5itvi (pisna zabeleika).
Sootenje vseh vpletenih opravi razrednik. Starii so se dolini v kritidnih situaciiah odzvati
na klic razrednika v najkraj5em moinem iasu in se aktivno vkljuaiti v re5evanje vzgoje
problematike svojega otroka.
Utenec je obravnavan v svetovalni sluibi.
Povedan nadzor nad uiencem (zaposleni).

Opravljanje koristnih del v Soli oziroma na Solskih povrSinah.

Zadrianje uienca po pouku - Sola o tem obvesti starie.
Prepoved udeleibe npr. na ekskurzijah, dnevih dejavnosti, v Soli v naravi ... - se

nadomesti z dejavnostmi na ioli.
Prepoved vstopa, uporabe ali zadrievanja v doloienih Solskih prostorih.
Ukinitev nekaterih ugodnosti udencu, ki jih Sola nudi uiencem.
Zamujanje k pouku: uditelj zamudo vsakokrat vpiSe v e-dnevnik.

Prvo, drugo zamujanje: razrednik opozori utenca ustno in opozorilo zabeleii v e-
dnevnik.
Tretje in nadaljnja zamujanja: razrednik zabeleii neopraviieno uro in o tem ustno
ali pisno obvesti starie.
Starie udencev, ki pogosto zamujajo prve uine ure, razrednik povabi na pogovor. ee
uiitelj ali drug delavec 5ole uienca zadrii, mu napiSe opravidilo in ga z njim poilje k

naslednji uri.
Navedeni ukrepi ne veljajo v primeru vnaprej napovedane ali utemeljene zamude.

Povradilo Skode:
r denarna pri namerni povzroiitvi 5kode,
. delo v knjiinici ob vraiilu poikodovanega udbenika.

a

a

a
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Mediacija: izvajajo jo za to usposobljenistrokovni delavci in uienci

lzloditev motedega uienca iz razreda: Kadar udenec s svojim veden.jem onemogoia
izvajanje pouka ali druge dejavnosti kljub predhodnim pogovorom, dogovorom in

opozorilom. Uienec v iasu odstranitve opravl.ia delo pod nadzorom Solske psihologinje,
pomodnice ravnateljice ali ravnateljice in napise poroiilo o svojem ravnanju
(samopresoja). Po treh izloaitvah iz razreda iola starSe obvesti o izloaitvi. lzlofitev
uaenca je mogoia tudi v primeru osebne ialitve, groinje ali fiziinega napada na delavca

iole ali udenca.

Udenci, ki se prijavijo na tabor ali Solo v naravi, skupaj s star5i izpolnijo in podpiSejo

iz,avo o upo5tevaniu pravil. StarSi se s svojim podpisom zaveiejo, da bodo pri5li po

otroka, ki krii pravila (ie so bila izdrpana vsa druga sredstva).

V primeru nedovoljene uporabe elektronskih naprav v Soli ali med Solskim procesom

izven iole, uditelj vzame uiencu napravo in jo odda v hrambo. Pri prvem odvzemu jo

lahko udenec 5e isti dan po koncu pouka ali Solske dejavnosti osebno prevzame pri

uiitelju. O izrotitvi se napravi zaznamek (tudi v e-asistent) in podpis uienca, da je

napravo prevzel. Pri vseh nadaljnjih odvzemih uditelj odnese napravo v tajniStvo, kjer se

shrani. Napravo prevzamejo starii oziroma skrbniki udenca osebno, o iemer jih obvesti

uienec sam.

V primeru zlorabe interneta ali drugih medijev za blatenje imena 5ole, delavcev ali / in
uiencev 5ole, se udencu/-em izreie vzgojni ukrep in ukrepa tako, kot doloda zakon.

4.2 VZGOJNT OPOMIN

Udencu se lahko izrete vzgojni opomin, kadar krii dolinosti in odSovornosti, doloiene z

zakonom, drugimi predpisi, akti Sole in ko vzgojne dejavnosti oziroma vzgojni ukrepi ob

predhodnih kr5itvah niso dosegli namena.

Vzgojni opomin Sola lahko izrete za kriitve, ki so storjene v iasu pouka, dnevih dejavnosti

in drugih organiziranih oblikah vzgojno-izobraievalne dejavnosti ter drugih dejavnosti, ki so

opredeljene v letnem delovnem nairtu, hi5nem redu, pravilih iolskega reda in drugih aktih

5ole.

UEencu lahko iola izrede vzgojni opomin v posameznem !olskem letu na.ivei trikrat. O

izredenem opominu Sola starie seznani z obvestilom o vzgojnem opominu.

5ola za uienca, ki mu je bil izreden vzgojni opomin, pripravi ind ivid ualizirani vzgojni nadrt, v

katerem opredeli konkretne vzgojne dejavnosti, postopke in vzSojne ukrepe, ki .iih bo

izvajala.

obrazloien pisni predlog za izrek vzgojneSa opomina poda strokovni delavec Sole

razredn iku.



Razrednik preveri, ali je udenec kriil dolinosti in odgovornosti, dolodene z zakonom, drugimi

predpisi in akti 5ole, ter katere vzgojne dejavnosti in vzgojne ukrepe je za uienca Sola

predhodno ie izvedla. Nato razrednik opravi razgovor z udencem in njegovimi starli oziroma

strokovnim delavcem Sole, ki zastopa interese uienca, te se starsi ne udeleiijo pogovora.

Po razgovoru razrednik pripravi pisni obrazloien predlog za izrek vzgojnega opomina in ga

posreduje uditeljskemu zboru. ee razrednik oceni, da ni razlogov za izrek vzgojnega

opomina, o tem seznani uaiteljski zbor.

O poteku postopka izrekanja vzgojnega opomina Sola vodi zabeleike.

Vzgojni opomin izreie utiteljski zbor.

Udenec in niegovi starii lahko pisno podajo ugovor razredniku ali Solski svetovalni sluibi ali

ravnatelju glede vzgojnega delovanja 5ole. ee udenec ali starsi v 30 dneh ne dobijo pisnega

odgovora oziroma de z njim niso zadovoljni, lahko dajo predlog na inSpekcijski nadzor.

5 NAEINI ZAGOTAVLJANJAVARNOSTI

Na ioli zaradi zagotavljanja varnosti izvajamo naslednje dejavnosti:

varujemo in nadziramo vstop v iolo;

v prvi triadi zagotavliamo jutranje varstvo;

utence prvega razreda ob odhodu domov spremljajo star5i ali skrbniki;

organiziramo deiurstvo uditeljev pred zaietkom pouka, med glavnim odmorom in po

pouku;

prepovedujemo zapuiianje Solskega prostora brez vednosti uditelja in razrednika;

pri pouku udence seznanimo s pravili varnega dela s stroji in orodji, ki jih predpisujejo

navodila proizvajalca in varnostni nairt Sole;

na razlitnih dnevih dejavnosti zagotavljamo Stevilo spremljevalcev v skladu z normativi;

na avtobusih od uiencev zahtevamo, da sedi.lo na sedeiih in da so pripeti;

ie je potrebno, organiziramo vzgojno-izobraievalno delo v drugih oblikah;

v okviru dela oddeltne skupnosti in Solske skupnosti otroke seznanjamo z vsebinami in
spretnostmi, ki jih bodo opremile za uiinkovito iivljenje v skupnosti.
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6 ORGANIZIRANOST UCENCEV

Uaenci so organiziraniv oddelane skupnosti in skupnost uaencev Sole (iolska skupnost).

Vsaka oddeltna skupnost na zadetku 5olskega leta v skupnost uEencev Sole izvoli

predstavnika.

6.1 NALOGE ODDELCNE SKUPA'OST'

Uaenci pri urah oddelfne skupnosti skupaj z razrednikom obravnavalo posamezna

vpralanja, ki so povezana z njihovo oddelino skupnostjo.

V zatetku 5olskega leta oblikujejo in zapiSejo pravila dela in iivljenja v oddelini skupnosti

Le-ta izobesijo v matiini uEilnici.

Na urah oddeline skupnosti obravnavajo uspeh v oddelku, organizirajo pomoi soiolcem

pri uienju in drugih teiavah. Oblikujejo predloge za pohvale, priznanla in nagrade.

Organizirajo razlitne oblike deiurstev, akci.j in prireditev.

V skladu s svojo starostjo posamezne oddeline skupnosti dajejo pobude za razlidne Solske

dejavnosti, sodelujejo pri ocenjevanju znanja in obravnavajo krSitve Solskih pravil.

Oblikujejo tudi pobude za boljSe delo in razreSevanje problemov.

6,2 NALOGE SKUPNOSTI UEENCEV SOLE

V zatetku 5olskega leta mentor Solske skupnosti in izvoljeni predstavniki oddelinih

skupnosti oblikujejo letni program aktivnosti in naiin delovanja 5olske skupnosti.

Solska skupnost zbira predloge, ielje, opaianja oddeldnih skupnosti v zvezi s poukom in z

drugimi dejavnostmi 5ole. O teh obveiia uditeljski zbor in vodstvo 5ole.

Solska skupnost odgovarja tudi na anonimna vpraianja in pobude, ki jih zbira v nabiralniku

v zakloniSiu in pri mizi deiurnega uienca.

Solska skupnost spremlja uresnidevanje Pravil 5olskega reda in Vzgoinega nairta 05 lvana

Cankarja Vrhnika. V okviru skupnosti uiencev iole predstavniki posameznih oddelkov

razpravljajo in oblikujejo delavnice na temo, ki jo je razpisal Otrolki parlament.

7 OPRAVIEEVANJE ODSOTNOSTI

StarSi sporoiijo odsotnost udenca razredniku praviloma 5e isti dan, hkrati v 5olski kuhinii

odpovejo dnevne obroke.

V primeru odsotnosti utenca z dneva dejavnosti starii najpozneje do predvidenega odhoda

avtobusa !oli odsotnost sporoEijo, sicer plaiajo nastale stroSke.
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Starii opraviiijo udeniev izostanek osebno ali pisno najpozneje v petih dneh. ee razrednik

v petih dneh ne prejme opravidila, se izostanki Steiejo kot neopraviteni.

Kadar udenec izostane zaradi bolezni ved kot pet delovnih dni, lahko razrednik zahteva

uradno opraviiilo, ki ga izda zdravnik na posebnem obrazcu, opremljenem z iigom izvajalca

zdravstvene dejavnosti ter z iigom in podpisom zdravnika.

Starsi sporodijo razredniku vsaj tri dni vnaprej izostanek iz posebne pravice stariev in

uaencev, ki traja najvei pet dni v letu (strnjeno ali v vei delih).

Ravnatelj lahko na podlagi proinje starsev iz opraviiljivih razlogov odobri udencu dallii
izostanek od pouka.

ee udenec manjka samo tisti dan, ko ima napovedano preverjanje in ocenjevanje znanja,

lahko uiiteljto opravi prvo uro po prihodu udenca v iolo brez predhodnega napovedovanja.

To velja tudi za uience s statusom in/ali posebnimi potrebami. Starii bi se morali zavedati,

da je njihova odgovornost, da otrok redno obiskuje pouk in da zakon kr5itve tega nadela

san kcionira.

V kolikor je uienec odsoten dlje iasa ali je pri pouku prisoten manj pogosto, kot bi bilo

potrebno za pridobitev vseh ocen, se uditelji dogovorijo o na6inu ocenjevanja in snovi, ki jo

mora utenec predelati, in ki jo je potrebno preveriti, in dolotijo najustreznej5i naain

preverjanja in ocenjevanja glede na obdobje odsotnosti, predznanje in uine sposobnosti in

lastnosti ufenca. V primeru neuspeinosti sledi predmetni izpit.

8 ZAGOTAVLJANJE ZDRAVSTVENEGA VARSTVA UEENCE

Sola zagotavlla zdravstveno varstvo uiencev, tako da:

v sodelovanju z Zdravstvenim domom Vrhnika skrbi za izvedbo rednih sistematskih
pregledov uiencev (1., 3., 6. in 8. razred) in cepljenj (deklice v 6. razredu);
poskrbi za spremstvo udencev na zdravniSki pregled;

organizira sistematske preglede zob v Solski zobni ambulanti;
Solsko zobno ambulanto lahko uienci obiSiejo po urniku dela;
starie obve5ia o zdravstvenih teiavah in poikodbah v tasu bivanja v ioli;
nudi prvo pomoi pri zdravstvenih teiavah in poikodbah, nastalih v 6asu bivanja v loli
oziroma poklite nujno zdravniSko pomod, ie je polkodba hujia ter o dogodku obvesti
starie.

Posodobljena Pravila Solskega reda Osnovne Sole lvana Cankarja Vrhnika so bila:

- Obravnavana na konferenci uiiteljskega zbora,
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seznanjen svet starSev na seji,

sprejeta na Svetu zavoda,

5tevilka: t44-OO7-]^l2OL5

Predsednica Sveta Sole

Elissa Tawitian
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