Priloga 6.2

SEZNAM TEŽJIH KRŠITEV, VZGOJNIH POSTOPKOV IN UKREPOV
Kršitev
Večkratno ponavljanje iste lažje kršitve

Postopek
Pogovor učitelja z učencem
Pogovor razrednika z učencem
Pogovor svetovalne službe z
učencem
Pogovor ravnatelja z učencem

Možni ukrep/ukrepi
Ustno opozorilo strokovnega delavca
Vpis dogodka v obrazec o vzgojnem postopku
Zadržanje na razgovoru v zvezi s kršitvijo pravil šolskega reda
Ustno ali pisno (podpis) obvestilo staršem
Povečan nadzor nad učencem med poukom, oziroma povečan nadzor nad učencem ko je v šoli, a ni pri pouku.
Dodatno spremstvo strokovnega delavca
Organizacija drugačne oblike organiziranega izvajanja vzgojno izobraževalnega procesa
Pogovor o kršitvi in predstavitev problematike v razredu na razredni uri
Dodatno domače delo (priprava referata na določeno temo, priprava prispevka za šolsko glasilo, risanje piktograma
za šolska pravila ali pisanje o kršenju le-teh, priprava in izvedba govorne vaje na določeno temo pri pouku ali na uri
oddelčne skupnosti, pisanje spisa na določeno temo …)
Učenec zapiše razmišljanje o svojem vedenju: kaj je storil napačno, kakšno bi bilo boljše ravnanje in kako bo popravil
storjeno napako.
Učencu se ne dovoli opravljati tistih športnih vaj, pri katerih bi se lahko zaradi neustrezne opreme poškodoval.
Namesto tega opravlja druge ustrezne vaje, se izobražuje o teoriji športa ali izvaja drugačne oblike organiziranega
izvajanja vzgojno izobraževalnega procesa.
Dokončanje neopravljenih (učnih) obveznosti v šoli pod nadzorom učitelja po pouku ali pred poukom s soglasjem in
vednostjo staršev
Učenec samostojno predela vsebino učne snovi, pri kateri je neopravičeno izostal (učitelj lahko pri naslednji učni uri
to tudi preveri)
Nudenje pomoči sošolcem ali učencem drugih razredov
Osebno opravičilo učenca
Javno opravičilo učenca

Pospravljanje za seboj ali drugimi
Podaljšanje zadolžitev učenca za dan, teden … (npr. dežurstvo v razredu, jedilnici, …)
Dodatna zadolžitev (npr. pomoč v knjižnici, pomoč pri urejanju zunanjih in notranjih šolskih površin, dodatno
dežurstvo, pomoč hišniku, sodelovanje pri organizaciji in izvedbi šolskih prireditev in akcij …)
Opravljanje dela v korist razredne ali šolske skupnosti (npr. čiščenje, zasajanje, pometanje, brisanje miz, skrb za
šolski inventar, …)
Vključitev v ustrezno delavnico svetovalne službe
Prepoved vstopanja v določene šolske prostore brez spremstva strokovnega delavca
Izrek vzgojnega opomina v skladu z 60.f členom Zakona o osnovni šoli
Premestitev v drug oddelek
Prešolanje učenca v skladu z 54. členom Zakona o osnovni šoli

Motenje pouka in ostalih oblik vzgojno
izobraževalnega dela, ki onemogočajo
njihovo izvajanje

Pogovor učitelja z učencem
Pogovor razrednika z učencem
Pogovor svetovalne službe z
učencem
Pogovor ravnatelja z učencem

Obveščanje pristojnih inštitucij (center za socialno delo, zdravstveni dom, policija)
Ustno opozorilo strokovnega delavca
Vpis dogodka v obrazec o vzgojnem postopku
Zadržanje na razgovoru v zvezi s kršitvijo pravil šolskega reda
Ustno ali pisno (podpis) obvestilo staršem
Učitelj presede učenca
Povečan nadzor nad učencem med poukom, oziroma povečan nadzor nad učencem ko je v šoli, a ni pri pouku.
Dodatno spremstvo strokovnega delavca
Organizacija drugačne oblike organiziranega izvajanja vzgojno izobraževalnega procesa
Pogovor o kršitvi in predstavitev problematike v razredu na razredni uri
Dodatno domače delo (priprava referata na določeno temo, priprava prispevka za šolsko glasilo, risanje piktograma
za šolska pravila ali pisanje o kršenju le-teh, priprava in izvedba govorne vaje na določeno temo pri pouku ali na uri
oddelčne skupnosti, pisanje spisa na določeno temo …)

Učenec zapiše razmišljanje o svojem vedenju: kaj je storil napačno, kakšno bi bilo boljše ravnanje in kako bo popravil
storjeno napako.
Dokončanje neopravljenih (učnih) obveznosti v šoli pod nadzorom učitelja po pouku ali pred poukom s soglasjem in
vednostjo staršev
Osebno opravičilo učenca
Javno opravičilo učenca
Dodatna zadolžitev (npr. pomoč v knjižnici, pomoč pri urejanju zunanjih in notranjih šolskih površin, dodatno
dežurstvo, pomoč hišniku, sodelovanje pri organizaciji in izvedbi šolskih prireditev in akcij …)
Opravljanje dela v korist razredne ali šolske skupnosti (npr. čiščenje, zasajanje, pometanje, brisanje miz, skrb za
šolski inventar, …)
Vključitev v ustrezno delavnico svetovalne službe
Začasni odvzem naprave ali predmeta, s katerim učenec moti izvedbo pouka, ustrahuje ali ogroža svojo oziroma tujo
varnost. Predmet se shrani na varovano mesto in o odvzemu pisno obvestiti starše. Te naprave prevzamejo straši ali
skrbniki.
Prepoved vstopanja v določene šolske prostore brez spremstva strokovnega delavca
Izrek vzgojnega opomina v skladu z 60.f členom Zakona o osnovni šoli
Premestitev v drug oddelek
Prešolanje učenca v skladu z 54. členom Zakona o osnovni šoli

Fizični napad na učenca, delavca ali
obiskovalca šole

Pogovor učitelja z učencem
Pogovor razrednika z učencem
Pogovor svetovalne službe z
učencem
Pogovor ravnatelja z učencem

Obveščanje pristojnih inštitucij (center za socialno delo, zdravstveni dom, policija)
Ustno opozorilo strokovnega delavca
Vpis dogodka v obrazec o vzgojnem postopku
Zadržanje na razgovoru v zvezi s kršitvijo pravil šolskega reda
Ustno ali pisno (podpis) obvestilo staršem
Povečan nadzor nad učencem med poukom, oziroma povečan nadzor nad učencem ko je v šoli, a ni pri pouku.
Dodatno spremstvo strokovnega delavca
Organizacija drugačne oblike organiziranega izvajanja vzgojno izobraževalnega procesa

Pogovor o kršitvi in predstavitev problematike v razredu na razredni uri
Dodatno domače delo (priprava referata na določeno temo, priprava prispevka za šolsko glasilo, risanje piktograma
za šolska pravila ali pisanje o kršenju le-teh, priprava in izvedba govorne vaje na določeno temo pri pouku ali na uri
oddelčne skupnosti, pisanje spisa na določeno temo …)
Učenec zapiše razmišljanje o svojem vedenju: kaj je storil napačno, kakšno bi bilo boljše ravnanje in kako bo popravil
storjeno napako.
Nudenje pomoči sošolcem ali učencem drugih razredov
Osebno opravičilo učenca
Javno opravičilo učenca
Dodatna zadolžitev (npr. pomoč v knjižnici, pomoč pri urejanju zunanjih in notranjih šolskih površin, dodatno
dežurstvo, pomoč hišniku, sodelovanje pri organizaciji in izvedbi šolskih prireditev in akcij …)
Opravljanje dela v korist razredne ali šolske skupnosti (npr. čiščenje, zasajanje, pometanje, brisanje miz, skrb za
šolski inventar, …)
Vključitev v ustrezno delavnico svetovalne službe
Začasni odvzem naprave ali predmeta, s katerim učenec moti izvedbo pouka, ustrahuje ali ogroža svojo oziroma tujo
varnost. Predmet se shrani na varovano mesto in o odvzemu pisno obvestiti starše. Te naprave prevzamejo straši ali
skrbniki.
Pregled šolske garderobne omarice, šolskih potrebščin in osebnih predmetov ob prisotnosti učenca
Prepoved vstopanja v določene šolske prostore brez spremstva strokovnega delavca
Izrek vzgojnega opomina v skladu z 60.f členom Zakona o osnovni šoli
Premestitev v drug oddelek
Prešolanje učenca v skladu z 54. členom Zakona o osnovni šoli

Ustrahovanje in izsiljevanje učencev,
delavcev ali obiskovalcev šole

Pogovor učitelja z učencem
Pogovor razrednika z učencem
Pogovor svetovalne službe z

Obveščanje pristojnih inštitucij (center za socialno delo, zdravstveni dom, policija)
Ustno opozorilo strokovnega delavca
Vpis dogodka v obrazec o vzgojnem postopku
Zadržanje na razgovoru v zvezi s kršitvijo pravil šolskega reda

učencem
Pogovor ravnatelja z učencem

Ustno ali pisno (podpis) obvestilo staršem
Povečan nadzor nad učencem med poukom, oziroma povečan nadzor nad učencem ko je v šoli, a ni pri pouku.
Dodatno spremstvo strokovnega delavca
Organizacija drugačne oblike organiziranega izvajanja vzgojno izobraževalnega procesa
Pogovor o kršitvi in predstavitev problematike v razredu na razredni uri
Dodatno domače delo (priprava referata na določeno temo, priprava prispevka za šolsko glasilo, risanje piktograma
za šolska pravila ali pisanje o kršenju le-teh, priprava in izvedba govorne vaje na določeno temo pri pouku ali na uri
oddelčne skupnosti, pisanje spisa na določeno temo …)
Učenec zapiše razmišljanje o svojem vedenju: kaj je storil napačno, kakšno bi bilo boljše ravnanje in kako bo popravil
storjeno napako.
Nudenje pomoči sošolcem ali učencem drugih razredov
Osebno opravičilo učenca
Javno opravičilo učenca
Dodatna zadolžitev (npr. pomoč v knjižnici, pomoč pri urejanju zunanjih in notranjih šolskih površin, dodatno
dežurstvo, pomoč hišniku, sodelovanje pri organizaciji in izvedbi šolskih prireditev in akcij …)
Opravljanje dela v korist razredne ali šolske skupnosti (npr. čiščenje, zasajanje, pometanje, brisanje miz, skrb za
šolski inventar, …)
Vključitev v ustrezno delavnico svetovalne službe
Začasni odvzem naprave ali predmeta, s katerim učenec moti izvedbo pouka, ustrahuje ali ogroža svojo oziroma tujo
varnost. Predmet se shrani na varovano mesto in o odvzemu pisno obvestiti starše. Te naprave prevzamejo straši ali
skrbniki.
Pregled šolske garderobne omarice, šolskih potrebščin in osebnih predmetov ob prisotnosti učenca
Prepoved vstopanja v določene šolske prostore brez spremstva strokovnega delavca
Izrek vzgojnega opomina v skladu z 60.f členom Zakona o osnovni šoli
Premestitev v drug oddelek
Prešolanje učenca v skladu z 54. členom Zakona o osnovni šoli

Javno spodbujanje ali razpihovanje
narodnostnega, rasnega, verskega ali
drugega sovraštva ali nestrpnosti,
spodbujanje k drugi neenakopravnosti
zaradi telesnih ali duševnih pomanjkljivosti
oz. drugačnosti

Pogovor učitelja z učencem
Pogovor razrednika z učencem
Pogovor svetovalne službe z
učencem
Pogovor ravnatelja z učencem

Obveščanje pristojnih inštitucij (center za socialno delo, zdravstveni dom, policija)
Ustno opozorilo strokovnega delavca
Vpis dogodka v obrazec o vzgojnem postopku
Zadržanje na razgovoru v zvezi s kršitvijo pravil šolskega reda
Ustno ali pisno (podpis) obvestilo staršem
Učitelj presede učenca
Povečan nadzor nad učencem med poukom, oziroma povečan nadzor nad učencem ko je v šoli, a ni pri pouku.
Organizacija drugačne oblike organiziranega izvajanja vzgojno izobraževalnega procesa
Pogovor o kršitvi in predstavitev problematike v razredu na razredni uri
Dodatno domače delo (priprava referata na določeno temo, priprava prispevka za šolsko glasilo, risanje piktograma
za šolska pravila ali pisanje o kršenju le-teh, priprava in izvedba govorne vaje na določeno temo pri pouku ali na uri
oddelčne skupnosti, pisanje spisa na določeno temo …)
Učenec zapiše razmišljanje o svojem vedenju: kaj je storil napačno, kakšno bi bilo boljše ravnanje in kako bo popravil
storjeno napako.
Nudenje pomoči sošolcem ali učencem drugih razredov
Osebno opravičilo učenca
Javno opravičilo učenca
Dodatna zadolžitev (npr. pomoč v knjižnici, pomoč pri urejanju zunanjih in notranjih šolskih površin, dodatno
dežurstvo, pomoč hišniku, sodelovanje pri organizaciji in izvedbi šolskih prireditev in akcij …)
Opravljanje dela v korist razredne ali šolske skupnosti (npr. čiščenje, zasajanje, pometanje, brisanje miz, skrb za
šolski inventar, …)
Vključitev v ustrezno delavnico svetovalne službe
Izrek vzgojnega opomina v skladu z 60.f členom Zakona o osnovni šoli
Premestitev v drug oddelek
Prešolanje učenca v skladu z 54. členom Zakona o osnovni šoli

Verbalni napad na učenca, delavca ali
obiskovalca šole

Pogovor učitelja z učencem
Pogovor razrednika z učencem
Pogovor svetovalne službe z
učencem
Pogovor ravnatelja z učencem

Obveščanje pristojnih inštitucij (center za socialno delo, zdravstveni dom, policija)
Ustno opozorilo strokovnega delavca
Vpis dogodka v obrazec o vzgojnem postopku
Zadržanje na razgovoru v zvezi s kršitvijo pravil šolskega reda
Ustno ali pisno (podpis) obvestilo staršem
Učitelj presede učenca
Povečan nadzor nad učencem med poukom, oziroma povečan nadzor nad učencem ko je v šoli, a ni pri pouku.
Organizacija drugačne oblike organiziranega izvajanja vzgojno izobraževalnega procesa
Pogovor o kršitvi in predstavitev problematike v razredu na razredni uri
Dodatno domače delo (priprava referata na določeno temo, priprava prispevka za šolsko glasilo, risanje piktograma
za šolska pravila ali pisanje o kršenju le-teh, priprava in izvedba govorne vaje na določeno temo pri pouku ali na uri
oddelčne skupnosti, pisanje spisa na določeno temo …)
Učenec zapiše razmišljanje o svojem vedenju: kaj je storil napačno, kakšno bi bilo boljše ravnanje in kako bo popravil
storjeno napako.
Nudenje pomoči sošolcem ali učencem drugih razredov
Osebno opravičilo učenca
Javno opravičilo učenca
Podaljšanje zadolžitev učenca za dan, teden … (npr. dežurstvo v razredu, jedilnici, …)
Dodatna zadolžitev (npr. pomoč v knjižnici, pomoč pri urejanju zunanjih in notranjih šolskih površin, dodatno
dežurstvo, pomoč hišniku, sodelovanje pri organizaciji in izvedbi šolskih prireditev in akcij …)
Opravljanje dela v korist razredne ali šolske skupnosti (npr. čiščenje, zasajanje, pometanje, brisanje miz, skrb za
šolski inventar, …)
Vključitev v ustrezno delavnico svetovalne službe
Prepoved vstopanja v določene šolske prostore brez spremstva strokovnega delavca
Izrek vzgojnega opomina v skladu z 60.f členom Zakona o osnovni šoli

Premestitev v drug oddelek
Prešolanje učenca v skladu z 54. členom Zakona o osnovni šoli

Ogrožanje lastnega življenja in zdravja ali
ogrožanje življenja in zdravja učencev,
delavcev ali obiskovalcev šole ter splošne
varnosti

Pogovor učitelja z učencem
Pogovor razrednika z učencem
Pogovor svetovalne službe z
učencem
Pogovor ravnatelja z učencem

Obveščanje pristojnih inštitucij (center za socialno delo, zdravstveni dom, policija)
Ustno opozorilo strokovnega delavca
Vpis dogodka v obrazec o vzgojnem postopku
Zadržanje na razgovoru v zvezi s kršitvijo pravil šolskega reda
Ustno ali pisno (podpis) obvestilo staršem
Povečan nadzor nad učencem med poukom, oziroma povečan nadzor nad učencem ko je v šoli, a ni pri pouku.
Dodatno spremstvo strokovnega delavca
Organizacija drugačne oblike organiziranega izvajanja vzgojno izobraževalnega procesa
Pogovor o kršitvi in predstavitev problematike v razredu na razredni uri
Dodatno domače delo (priprava referata na določeno temo, priprava prispevka za šolsko glasilo, risanje piktograma
za šolska pravila ali pisanje o kršenju le-teh, priprava in izvedba govorne vaje na določeno temo pri pouku ali na uri
oddelčne skupnosti, pisanje spisa na določeno temo …)
Učenec zapiše razmišljanje o svojem vedenju: kaj je storil napačno, kakšno bi bilo boljše ravnanje in kako bo popravil
storjeno napako.
Učencu se ne dovoli opravljati tistih športnih vaj, pri katerih bi se lahko zaradi neustrezne opreme poškodoval.
Namesto tega opravlja ustrezne vaje ali se izobražuje o teoriji športne vzgoje
Nudenje pomoči sošolcem ali učencem drugih razredov
Osebno opravičilo učenca
Javno opravičilo učenca
Dodatna zadolžitev (npr. pomoč v knjižnici, pomoč pri urejanju zunanjih in notranjih šolskih površin, dodatno
dežurstvo, pomoč hišniku, sodelovanje pri organizaciji in izvedbi šolskih prireditev in akcij …)
Opravljanje dela v korist razredne ali šolske skupnosti (npr. čiščenje, zasajanje, pometanje, brisanje miz, skrb za
šolski inventar, …)
Vključitev v ustrezno delavnico svetovalne službe

Začasni odvzem naprave ali predmeta, s katerim učenec moti izvedbo pouka, ustrahuje ali ogroža svojo oziroma tujo
varnost. Predmet se shrani na varovano mesto in o odvzemu pisno obvestiti starše. Te naprave prevzamejo straši ali
skrbniki.
Pregled šolske garderobne omarice, šolskih potrebščin in osebnih predmetov ob prisotnosti učenca
Prepoved vstopanja v določene šolske prostore brez spremstva strokovnega delavca
Izrek vzgojnega opomina v skladu z 60.f členom Zakona o osnovni šoli
Premestitev v drug oddelek
Prešolanje učenca v skladu z 54. členom Zakona o osnovni šoli

Namerno poškodovanje in uničevanje
šolske opreme, zgradbe ter stvari in opreme
drugih učencev, delavcev ali obiskovalcev
šol

Pogovor učitelja z učencem
Pogovor razrednika z učencem
Pogovor svetovalne službe z
učencem
Pogovor ravnatelja z učencem

Obveščanje pristojnih inštitucij (center za socialno delo, zdravstveni dom, policija)
Ustno opozorilo strokovnega delavca
Vpis dogodka v obrazec o vzgojnem postopku
Zadržanje na razgovoru v zvezi s kršitvijo pravil šolskega reda
Ustno ali pisno (podpis) obvestilo staršem
Povečan nadzor nad učencem med poukom, oziroma povečan nadzor nad učencem ko je v šoli, a ni pri pouku.
Organizacija drugačne oblike organiziranega izvajanja vzgojno izobraževalnega procesa
Pogovor o kršitvi in predstavitev problematike v razredu na razredni uri
Dodatno domače delo (priprava referata na določeno temo, priprava prispevka za šolsko glasilo, risanje piktograma
za šolska pravila ali pisanje o kršenju le-teh, priprava in izvedba govorne vaje na določeno temo pri pouku ali na uri
oddelčne skupnosti, pisanje spisa na določeno temo …)
Učenec zapiše razmišljanje o svojem vedenju: kaj je storil napačno, kakšno bi bilo boljše ravnanje in kako bo popravil
storjeno napako.
Nudenje pomoči sošolcem ali učencem drugih razredov
Osebno opravičilo učenca
Javno opravičilo učenca
Pospravljanje za seboj ali drugimi

Podaljšanje zadolžitev učenca za dan, teden … (npr. dežurstvo v razredu, jedilnici, …)
Dodatna zadolžitev (npr. pomoč v knjižnici, pomoč pri urejanju zunanjih in notranjih šolskih površin, dodatno
dežurstvo, pomoč hišniku, sodelovanje pri organizaciji in izvedbi šolskih prireditev in akcij …)
Opravljanje dela v korist razredne ali šolske skupnosti (npr. čiščenje, zasajanje, pometanje, brisanje miz, skrb za
šolski inventar, …)
Začasni odvzem naprave ali predmeta, s katerim učenec moti izvedbo pouka, ustrahuje ali ogroža svojo oziroma tujo
varnost. Predmet se shrani na varovano mesto in o odvzemu pisno obvestiti starše. Te naprave prevzamejo straši ali
skrbniki.
Vključitev v ustrezno delavnico svetovalne službe
Restitucija
Učenec in njegovi starši v dogovoru s šolo poravnajo nastalo materialno škodo
Pregled šolske garderobne omarice, šolskih potrebščin in osebnih predmetov ob prisotnosti učenca
Prepoved vstopanja v določene šolske prostore brez spremstva strokovnega delavca
Izrek vzgojnega opomina v skladu z 60.f členom Zakona o osnovni šoli
Premestitev v drug oddelek
Prešolanje učenca v skladu z 54. členom Zakona o osnovni šoli

Občasni neopravičeni izostanki nad 6 ur
oziroma strnjeni neopravičeni izostanki nad
12 ur oziroma ponavljajoči neopravičeni
izostanki pri enem predmetu nad 3 ure

Pogovor učitelja z učencem
Pogovor razrednika z učencem
Pogovor svetovalne službe z
učencem
Pogovor ravnatelja z učencem

Obveščanje pristojnih inštitucij (center za socialno delo, zdravstveni dom, policija)
Ustno opozorilo strokovnega delavca
Vpis dogodka v obrazec o vzgojnem postopku
Zadržanje na razgovoru v zvezi s kršitvijo pravil šolskega reda
Ustno ali pisno (podpis) obvestilo staršem
Pogovor o kršitvi in predstavitev problematike v razredu na razredni uri
Dodatno domače delo (priprava referata na določeno temo, priprava prispevka za šolsko glasilo, risanje piktograma
za šolska pravila ali pisanje o kršenju le-teh, priprava in izvedba govorne vaje na določeno temo pri pouku ali na uri
oddelčne skupnosti, pisanje spisa na določeno temo …)
Dokončanje neopravljenih (učnih) obveznosti v šoli pod nadzorom učitelja po pouku ali pred poukom s soglasjem in

vednostjo staršev
Učenec samostojno predela vsebino učne snovi, pri kateri je neopravičeno izostal (učitelj lahko pri naslednji učni uri
to tudi preveri)
Izdelava načrta šolskega dela in obveznosti
Nudenje pomoči sošolcem ali učencem drugih razredov
Izrek vzgojnega opomina v skladu z 60.f členom Zakona o osnovni šoli
Premestitev v drug oddelek
Prešolanje učenca v skladu z 54. členom Zakona o osnovni šoli

Večkratno zamujanje k pouku (več kot
trikrat)

Pogovor učitelja z učencem
Pogovor razrednika z učencem
Pogovor svetovalne službe z
učencem
Pogovor ravnatelja z učencem

Obveščanje pristojnih inštitucij (center za socialno delo, zdravstveni dom, policija)
Ustno opozorilo strokovnega delavca
Vpis dogodka v obrazec o vzgojnem postopku
Zadržanje na razgovoru v zvezi s kršitvijo pravil šolskega reda
Ustno ali pisno (podpis) obvestilo staršem
Organizacija drugačne oblike organiziranega izvajanja vzgojno izobraževalnega procesa
Pogovor o kršitvi in predstavitev problematike v razredu na razredni uri
Dodatno domače delo (priprava referata na določeno temo, priprava prispevka za šolsko glasilo, risanje piktograma
za šolska pravila ali pisanje o kršenju le-teh, priprava in izvedba govorne vaje na določeno temo pri pouku ali na uri
oddelčne skupnosti, pisanje spisa na določeno temo …)
Dokončanje neopravljenih (učnih) obveznosti v šoli pod nadzorom učitelja po pouku ali pred poukom s soglasjem in
vednostjo staršev
Učenec samostojno predela vsebino učne snovi, pri kateri je neopravičeno izostal (učitelj lahko pri naslednji učni uri
to tudi preveri)
Izdelava načrta šolskega dela in obveznosti
Nudenje pomoči sošolcem ali učencem drugih razredov
Izrek vzgojnega opomina v skladu z 60.f členom Zakona o osnovni šoli

Premestitev v drug oddelek
Prešolanje učenca v skladu z 54. členom Zakona o osnovni šoli
Obveščanje pristojnih inštitucij (center za socialno delo, zdravstveni dom, policija)
Zvočno ali slikovno snemanje in objavljanje
posnetkov pouka, učencev, delavcev ali
obiskovalcev šole, če tega ne dovoli učitelj
ali vodstvo šole; z namenom zaničevanja,
zasmehovanja oz. izsiljevanja s posnetkom

Pogovor učitelja z učencem
Pogovor razrednika z učencem
Pogovor svetovalne službe z
učencem
Pogovor ravnatelja z učencem

Ustno opozorilo strokovnega delavca
Vpis dogodka v obrazec o vzgojnem postopku
Zadržanje na razgovoru v zvezi s kršitvijo pravil šolskega reda
Ustno ali pisno (podpis) obvestilo staršem
Povečan nadzor nad učencem med poukom, oziroma povečan nadzor nad učencem ko je v šoli, a ni pri pouku.
Dodatno spremstvo strokovnega delavca
Organizacija drugačne oblike organiziranega izvajanja vzgojno izobraževalnega procesa
Pogovor o kršitvi in predstavitev problematike v razredu na razredni uri
Dodatno domače delo (priprava referata na določeno temo, priprava prispevka za šolsko glasilo, risanje piktograma
za šolska pravila ali pisanje o kršenju le-teh, priprava in izvedba govorne vaje na določeno temo pri pouku ali na uri
oddelčne skupnosti, pisanje spisa na določeno temo …)
Učenec zapiše razmišljanje o svojem vedenju: kaj je storil napačno, kakšno bi bilo boljše ravnanje in kako bo popravil
storjeno napako.
Osebno opravičilo učenca
Javno opravičilo učenca
Dodatna zadolžitev (npr. pomoč v knjižnici, pomoč pri urejanju zunanjih in notranjih šolskih površin, dodatno
dežurstvo, pomoč hišniku, sodelovanje pri organizaciji in izvedbi šolskih prireditev in akcij …)
Opravljanje dela v korist razredne ali šolske skupnosti (npr. čiščenje, zasajanje, pometanje, brisanje miz, skrb za
šolski inventar, …)
Vključitev v ustrezno delavnico svetovalne službe
Začasni odvzem naprave ali predmeta, s katerim učenec moti izvedbo pouka, ustrahuje ali ogroža svojo oziroma tujo
varnost. Predmet se shrani na varovano mesto in o odvzemu pisno obvestiti starše. Te naprave prevzamejo straši ali
skrbniki.

Pregled šolske garderobne omarice, šolskih potrebščin in osebnih predmetov ob prisotnosti učenca
Izrek vzgojnega opomina v skladu z 60.f členom Zakona o osnovni šoli
Premestitev v drug oddelek
Prešolanje učenca v skladu z 54. členom Zakona o osnovni šoli

Kraja lastnine šole, drugih učencev,
delavcev ali obiskovalcev šole

Pogovor učitelja z učencem
Pogovor razrednika z učencem
Pogovor svetovalne službe z
učencem
Pogovor ravnatelja z učencem

Obveščanje pristojnih inštitucij (center za socialno delo, zdravstveni dom, policija)
Ustno opozorilo strokovnega delavca
Vpis dogodka v obrazec o vzgojnem postopku
Zadržanje na razgovoru v zvezi s kršitvijo pravil šolskega reda
Ustno ali pisno (podpis) obvestilo staršem
Povečan nadzor nad učencem med poukom, oziroma povečan nadzor nad učencem ko je v šoli, a ni pri pouku.
Pogovor o kršitvi in predstavitev problematike v razredu na razredni uri
Dodatno domače delo (priprava referata na določeno temo, priprava prispevka za šolsko glasilo, risanje piktograma
za šolska pravila ali pisanje o kršenju le-teh, priprava in izvedba govorne vaje na določeno temo pri pouku ali na uri
oddelčne skupnosti, pisanje spisa na določeno temo …)
Učenec zapiše razmišljanje o svojem vedenju: kaj je storil napačno, kakšno bi bilo boljše ravnanje in kako bo popravil
storjeno napako.
Nudenje pomoči sošolcem ali učencem drugih razredov
Osebno opravičilo učenca
Javno opravičilo učenca
Dodatna zadolžitev (npr. pomoč v knjižnici, pomoč pri urejanju zunanjih in notranjih šolskih površin, dodatno
dežurstvo, pomoč hišniku, sodelovanje pri organizaciji in izvedbi šolskih prireditev in akcij …)
Opravljanje dela v korist razredne ali šolske skupnosti (npr. čiščenje, zasajanje, pometanje, brisanje miz, skrb za
šolski inventar, …)
Vključitev v ustrezno delavnico svetovalne službe
Restitucija
Učenec in njegovi starši v dogovoru s šolo poravnajo nastalo materialno škodo

Pregled šolske garderobne omarice, šolskih potrebščin in osebnih predmetov ob prisotnosti učenca
Prepoved vstopanja v določene šolske prostore brez spremstva strokovnega delavca
Izrek vzgojnega opomina v skladu z 60.f členom Zakona o osnovni šoli
Premestitev v drug oddelek
Prešolanje učenca v skladu z 54. členom Zakona o osnovni šoli

Prepisovanje in uporaba nedovoljenih
pripomočkov pri pisnem preverjanju in
ocenjevanju znanja

Pogovor učitelja z učencem
Pogovor razrednika z učencem
Pogovor svetovalne službe z
učencem
Pogovor ravnatelja z učencem

Obveščanje pristojnih inštitucij (center za socialno delo, zdravstveni dom, policija)
Ustno opozorilo strokovnega delavca
Vpis dogodka v obrazec o vzgojnem postopku
Zadržanje na razgovoru v zvezi s kršitvijo pravil šolskega reda
Ustno ali pisno (podpis) obvestilo staršem
Povečan nadzor nad učencem med poukom, oziroma povečan nadzor nad učencem ko je v šoli, a ni pri pouku.
Organizacija drugačne oblike organiziranega izvajanja vzgojno izobraževalnega procesa
Pogovor o kršitvi in predstavitev problematike v razredu na razredni uri
Dodatno domače delo (priprava referata na določeno temo, priprava prispevka za šolsko glasilo, risanje piktograma
za šolska pravila ali pisanje o kršenju le-teh, priprava in izvedba govorne vaje na določeno temo pri pouku ali na uri
oddelčne skupnosti, pisanje spisa na določeno temo …)
Učenec zapiše razmišljanje o svojem vedenju: kaj je storil napačno, kakšno bi bilo boljše ravnanje in kako bo popravil
storjeno napako.
Dodatna zadolžitev (npr. pomoč v knjižnici, pomoč pri urejanju zunanjih in notranjih šolskih površin, dodatno
dežurstvo, pomoč hišniku, sodelovanje pri organizaciji in izvedbi šolskih prireditev in akcij …)
Opravljanje dela v korist razredne ali šolske skupnosti (npr. čiščenje, zasajanje, pometanje, brisanje miz, skrb za
šolski inventar, …)
Začasni odvzem naprave ali predmeta, s katerim učenec moti izvedbo pouka, ustrahuje ali ogroža svojo oziroma tujo
varnost. Predmet se shrani na varovano mesto in o odvzemu pisno obvestiti starše. Te naprave prevzamejo straši ali
skrbniki.
Pregled šolske garderobne omarice, šolskih potrebščin in osebnih predmetov ob prisotnosti učenca

Izrek vzgojnega opomina v skladu z 60.f členom Zakona o osnovni šoli
Premestitev v drug oddelek
Prešolanje učenca v skladu z 54. členom Zakona o osnovni šoli
Prinašanje, posedovanje, ponujanje,
prodajanje ali uživanje cigaret,
elektronskih cigaret, alkohola, drog ter
drugih psihoaktivnih sredstev oziroma
napeljevanje učencev k takemu
dejanju v času pouka, ob dnevih
dejavnosti in drugih organiziranih
oblikah vzgojno izobraževalnih
dejavnosti

Pogovor učitelja z učencem
Pogovor razrednika z učencem

Obveščanje pristojnih inštitucij (center za socialno delo, zdravstveni dom, policija)
Ustno opozorilo strokovnega delavca
Zadržanje na razgovoru v zvezi s kršitvijo pravil šolskega reda
Ustno ali pisno (podpis) obvestilo staršem

Pogovor svetovalne službe z
učencem

Povečan nadzor nad učencem med poukom, oziroma povečan nadzor nad učencem ko je v šoli, a ni pri pouku.

Pogovor ravnatelja z učencem

Organizacija drugačne oblike organiziranega izvajanja vzgojno izobraževalnega procesa
Pogovor o kršitvi in predstavitev problematike v razredu na razredni uri
Dodatno domače delo (priprava referata na določeno temo, priprava prispevka za šolsko glasilo, risanje piktograma
za šolska pravila ali pisanje o kršenju le-teh, priprava in izvedba govorne vaje na določeno temo pri pouku ali na uri
oddelčne skupnosti, pisanje spisa na določeno temo …)
Učenec zapiše razmišljanje o svojem vedenju: kaj je storil napačno, kakšno bi bilo boljše ravnanje in kako bo popravil
storjeno napako.
Dodatna zadolžitev (npr. pomoč v knjižnici, pomoč pri urejanju zunanjih in notranjih šolskih površin, dodatno
dežurstvo, pomoč hišniku, sodelovanje pri organizaciji in izvedbi šolskih prireditev in akcij …)
Opravljanje dela v korist razredne ali šolske skupnosti (npr. čiščenje, zasajanje, pometanje, brisanje miz, skrb za
šolski inventar, …)
Vključitev v ustrezno delavnico svetovalne službe
Odvzem cigaret, elektronskih cigaret, alkohola, drog ter drugih psihoaktivnih sredstev.
Pregled šolske garderobne omarice, šolskih potrebščin in osebnih predmetov ob prisotnosti učenca
Prepoved vstopanja v določene šolske prostore brez spremstva strokovnega delavca
Izrek vzgojnega opomina v skladu z 60.f členom Zakona o osnovni šoli
Premestitev v drug oddelek
Prešolanje učenca v skladu z 54. členom Zakona o osnovni šoli

Obveščanje pristojnih inštitucij (center za socialno delo, zdravstveni dom, policija)
Prihod oziroma prisotnost pod vplivom
alkohola, drog in drugih psihoaktivnih
sredstev v času pouka, ob dnevih
dejavnosti in drugih organiziranih
oblikah vzgojno izobraževalne
dejavnosti

Pogovor učitelja z učencem
Pogovor razrednika z učencem
Pogovor svetovalne službe z
učencem
Pogovor ravnatelja z učencem

Ustno opozorilo strokovnega delavca
Vpis dogodka v obrazec o vzgojnem postopku
Zadržanje na razgovoru v zvezi s kršitvijo pravil šolskega reda
Ustno ali pisno (podpis) obvestilo staršem
Povečan nadzor nad učencem med poukom, oziroma povečan nadzor nad učencem ko je v šoli, a ni pri pouku.
Dodatno spremstvo strokovnega delavca
Organizacija drugačne oblike organiziranega izvajanja vzgojno izobraževalnega procesa
Pogovor o kršitvi in predstavitev problematike v razredu na razredni uri
Dodatno domače delo (priprava referata na določeno temo, priprava prispevka za šolsko glasilo, risanje piktograma
za šolska pravila ali pisanje o kršenju le-teh, priprava in izvedba govorne vaje na določeno temo pri pouku ali na uri
oddelčne skupnosti, pisanje spisa na določeno temo …)
Učenec zapiše razmišljanje o svojem vedenju: kaj je storil napačno, kakšno bi bilo boljše ravnanje in kako bo popravil
storjeno napako.
Dodatna zadolžitev (npr. pomoč v knjižnici, pomoč pri urejanju zunanjih in notranjih šolskih površin, dodatno
dežurstvo, pomoč hišniku, sodelovanje pri organizaciji in izvedbi šolskih prireditev in akcij …)
Opravljanje dela v korist razredne ali šolske skupnosti (npr. čiščenje, zasajanje, pometanje, brisanje miz, skrb za
šolski inventar, …).
Vključitev v ustrezno delavnico svetovalne službe
Restitucija
Učenec in njegovi starši v dogovoru s šolo poravnajo nastalo materialno škodo
Odvzem alkohola, drog in drugih psihoaktivnih sredstev.
Pregled šolske garderobne omarice, šolskih potrebščin in osebnih predmetov ob prisotnosti učenca
Prepoved vstopanja v določene šolske prostore brez spremstva strokovnega delavca

Izrek vzgojnega opomina v skladu z 60.f členom Zakona o osnovni šoli
Premestitev v drug oddelek
Prešolanje učenca v skladu z 54. členom Zakona o osnovni šoli
Prinašanje, posedovanje ali uporaba
nevarnih predmetov kot so
pirotehnična sredstva, orožje ali drugi
nevarni predmeti

Pogovor učitelja z učencem
Pogovor razrednika z učencem
Pogovor svetovalne službe z
učencem
Pogovor ravnatelja z učencem

Obveščanje pristojnih inštitucij (center za socialno delo, zdravstveni dom, policija)
Ustno opozorilo strokovnega delavca
Vpis dogodka v obrazec o vzgojnem postopku
Zadržanje na razgovoru v zvezi s kršitvijo pravil šolskega reda
Ustno ali pisno (podpis) obvestilo staršem
Povečan nadzor nad učencem med poukom, oziroma povečan nadzor nad učencem ko je v šoli, a ni pri pouku.
Organizacija drugačne oblike organiziranega izvajanja vzgojno izobraževalnega procesa
Pogovor o kršitvi in predstavitev problematike v razredu na razredni uri
Dodatno domače delo (priprava referata na določeno temo, priprava prispevka za šolsko glasilo, risanje piktograma
za šolska pravila ali pisanje o kršenju le-teh, priprava in izvedba govorne vaje na določeno temo pri pouku ali na uri
oddelčne skupnosti, pisanje spisa na določeno temo …)
Učenec zapiše razmišljanje o svojem vedenju: kaj je storil napačno, kakšno bi bilo boljše ravnanje in kako bo popravil
storjeno napako
Dodatna zadolžitev (npr. pomoč v knjižnici, pomoč pri urejanju zunanjih in notranjih šolskih površin, dodatno
dežurstvo, pomoč hišniku, sodelovanje pri organizaciji in izvedbi šolskih prireditev in akcij …)
Opravljanje dela v korist razredne ali šolske skupnosti (npr. čiščenje, zasajanje, pometanje, brisanje miz, skrb za
šolski inventar, …).
Začasni odvzem naprave ali predmeta, s katerim učenec moti izvedbo pouka, ustrahuje ali ogroža svojo oziroma tujo
varnost. Predmet se shrani na varovano mesto in o odvzemu pisno obvestiti starše. Te naprave prevzamejo straši ali
skrbniki.
Pregled šolske garderobne omarice, šolskih potrebščin in osebnih predmetov ob prisotnosti učenca
Prepoved vstopanja v določene šolske prostore brez spremstva strokovnega delavca
Izrek vzgojnega opomina v skladu z 60.f členom Zakona o osnovni šoli
Premestitev v drug oddelek

Prešolanje učenca v skladu z 54. členom Zakona o osnovni šoli
Zažiganje stvari in predmetov na
šolskem območju

Pogovor učitelja z učencem
Pogovor razrednika z učencem

Obveščanje pristojnih inštitucij (center za socialno delo, zdravstveni dom, policija)
Ustno opozorilo strokovnega delavca
Zadržanje na razgovoru v zvezi s kršitvijo pravil šolskega reda
Ustno ali pisno (podpis) obvestilo staršem

Pogovor svetovalne službe z
učencem

Povečan nadzor nad učencem med poukom, oziroma povečan nadzor nad učencem ko je v šoli, a ni pri pouku.

Pogovor ravnatelja z učencem

Organizacija drugačne oblike organiziranega izvajanja vzgojno izobraževalnega procesa
Pogovor o kršitvi in predstavitev problematike v razredu na razredni uri
Dodatno domače delo (priprava referata na določeno temo, priprava prispevka za šolsko glasilo, risanje piktograma
za šolska pravila ali pisanje o kršenju le-teh, priprava in izvedba govorne vaje na določeno temo pri pouku ali na uri
oddelčne skupnosti, pisanje spisa na določeno temo …)
Učenec zapiše razmišljanje o svojem vedenju: kaj je storil napačno, kakšno bi bilo boljše ravnanje in kako bo popravil
storjeno napako.
Pospravljanje za seboj ali drugimi
Dodatna zadolžitev (npr. pomoč v knjižnici, pomoč pri urejanju zunanjih in notranjih šolskih površin, dodatno
dežurstvo, pomoč hišniku, sodelovanje pri organizaciji in izvedbi šolskih prireditev in akcij …)
Opravljanje dela v korist razredne ali šolske skupnosti (npr. čiščenje, zasajanje, pometanje, brisanje miz, skrb za
šolski inventar, …).
Restitucija
Učenec in njegovi starši v dogovoru s šolo poravnajo nastalo materialno škodo
Začasni odvzem naprave ali predmeta, s katerim učenec moti izvedbo pouka, ustrahuje ali ogroža svojo oziroma tujo
varnost. Predmet se shrani na varovano mesto in o odvzemu pisno obvestiti starše. Te naprave prevzamejo straši ali
skrbniki.
Pregled šolske garderobne omarice, šolskih potrebščin in osebnih predmetov ob prisotnosti učenca
Prepoved vstopanja v določene šolske prostore brez spremstva strokovnega delavca
Izrek vzgojnega opomina v skladu z 60.f členom Zakona o osnovni šoli

Premestitev v drug oddelek
Prešolanje učenca v skladu z 54. členom Zakona o osnovni šoli
Spolno nadlegovanje učencev,
delavcev ali obiskovalcev šole
(neprimerno razkazovanje, otipavanje
intimnih delov telesa)

Pogovor učitelja z učencem
Pogovor razrednika z učencem
Pogovor svetovalne službe z
učencem
Pogovor ravnatelja z učencem

Obveščanje pristojnih inštitucij (center za socialno delo, zdravstveni dom, policija)
Ustno opozorilo strokovnega delavca
Vpis dogodka v obrazec o vzgojnem postopku
Zadržanje na razgovoru v zvezi s kršitvijo pravil šolskega reda
Ustno ali pisno (podpis) obvestilo staršem
Učitelj presede učenca
Povečan nadzor nad učencem med poukom, oziroma povečan nadzor nad učencem ko je v šoli, a ni pri pouku.
Dodatno spremstvo strokovnega delavca
Organizacija drugačne oblike organiziranega izvajanja vzgojno izobraževalnega procesa
Pogovor o kršitvi in predstavitev problematike v razredu na razredni uri
Dodatno domače delo (priprava referata na določeno temo, priprava prispevka za šolsko glasilo, risanje piktograma
za šolska pravila ali pisanje o kršenju le-teh, priprava in izvedba govorne vaje na določeno temo pri pouku ali na uri
oddelčne skupnosti, pisanje spisa na določeno temo …)
Učenec zapiše razmišljanje o svojem vedenju: kaj je storil napačno, kakšno bi bilo boljše ravnanje in kako bo popravil
storjeno napako.
Osebno opravičilo učenca
Javno opravičilo učenca
Dodatna zadolžitev (npr. pomoč v knjižnici, pomoč pri urejanju zunanjih in notranjih šolskih površin, dodatno
dežurstvo, pomoč hišniku, sodelovanje pri organizaciji in izvedbi šolskih prireditev in akcij …)
Opravljanje dela v korist razredne ali šolske skupnosti (npr. čiščenje, zasajanje, pometanje, brisanje miz, skrb za
šolski inventar, …).
Vključitev v ustrezno delavnico svetovalne službe
Prepoved vstopanja v določene šolske prostore brez spremstva strokovnega delavca
Izrek vzgojnega opomina v skladu z 60.f členom Zakona o osnovni šoli

Premestitev v drug oddelek
Prešolanje učenca v skladu z 54. členom Zakona o osnovni šoli
Uničevanje uradnih dokumentov ter
ponarejanje podatkov in podpisov v
uradnih dokumentih in listinah, ki jih
izdaja šola

Pogovor učitelja z učencem
Pogovor razrednika z učencem
Pogovor svetovalne službe z
učencem
Pogovor ravnatelja z učencem

Obveščanje pristojnih inštitucij (center za socialno delo, zdravstveni dom, policija)
Ustno opozorilo strokovnega delavca
Vpis dogodka v obrazec o vzgojnem postopku
Zadržanje na razgovoru v zvezi s kršitvijo pravil šolskega reda
Ustno ali pisno (podpis) obvestilo staršem
Povečan nadzor nad učencem med poukom, oziroma povečan nadzor nad učencem ko je v šoli, a ni pri pouku.
Pogovor o kršitvi in predstavitev problematike v razredu na razredni uri
Dodatno domače delo (priprava referata na določeno temo, priprava prispevka za šolsko glasilo, risanje piktograma
za šolska pravila ali pisanje o kršenju le-teh, priprava in izvedba govorne vaje na določeno temo pri pouku ali na uri
oddelčne skupnosti, pisanje spisa na določeno temo …)
Učenec zapiše razmišljanje o svojem vedenju: kaj je storil napačno, kakšno bi bilo boljše ravnanje in kako bo popravil
storjeno napako.
Dodatna zadolžitev (npr. pomoč v knjižnici, pomoč pri urejanju zunanjih in notranjih šolskih površin, dodatno
dežurstvo, pomoč hišniku, sodelovanje pri organizaciji in izvedbi šolskih prireditev in akcij …)
Opravljanje dela v korist razredne ali šolske skupnosti (npr. čiščenje, zasajanje, pometanje, brisanje miz, skrb za
šolski inventar, …).
Učenec in njegovi starši v dogovoru s šolo poravnajo nastalo materialno škodo
Pregled šolske garderobne omarice, šolskih potrebščin in osebnih predmetov ob prisotnosti učenca
Prepoved vstopanja v določene šolske prostore brez spremstva strokovnega delavca
Izrek vzgojnega opomina v skladu z 60.f členom Zakona o osnovni šoli
Premestitev v drug oddelek
Prešolanje učenca v skladu z 54. členom Zakona o osnovni šoli
Obveščanje pristojnih inštitucij (center za socialno delo, zdravstveni dom, policija)

Nagovarjanje in spodbujanje drugih
učencev k težji kršitvi

Pogovor učitelja z učencem
Pogovor razrednika z učencem
Pogovor svetovalne službe z
učencem
Pogovor ravnatelja z učencem

Ustno opozorilo strokovnega delavca
Vpis dogodka v obrazec o vzgojnem postopku
Zadržanje na razgovoru v zvezi s kršitvijo pravil šolskega reda
Ustno ali pisno (podpis) obvestilo staršem
Povečan nadzor nad učencem med poukom, oziroma povečan nadzor nad učencem ko je v šoli, a ni pri pouku.
Dodatno spremstvo strokovnega delavca
Organizacija drugačne oblike organiziranega izvajanja vzgojno izobraževalnega procesa
Pogovor o kršitvi in predstavitev problematike v razredu na razredni uri
Dodatno domače delo (priprava referata na določeno temo, priprava prispevka za šolsko glasilo, risanje piktograma
za šolska pravila ali pisanje o kršenju le-teh, priprava in izvedba govorne vaje na določeno temo pri pouku ali na uri
oddelčne skupnosti, pisanje spisa na določeno temo …)
Učenec zapiše razmišljanje o svojem vedenju: kaj je storil napačno, kakšno bi bilo boljše ravnanje in kako bo popravil
storjeno napako.
Učencu se ne dovoli opravljati tistih športnih vaj, pri katerih bi se lahko zaradi neustrezne opreme poškodoval.
Namesto tega opravlja ustrezne vaje ali se izobražuje o teoriji športne vzgoje
Dokončanje neopravljenih (učnih) obveznosti v šoli pod nadzorom učitelja po pouku ali pred poukom s soglasjem in
vednostjo staršev
Učenec samostojno predela vsebino učne snovi, pri kateri je neopravičeno izostal (učitelj lahko pri naslednji učni uri
to tudi preveri)
Nudenje pomoči sošolcem ali učencem drugih razredov
Osebno opravičilo učenca
Javno opravičilo učenca
Pospravljanje za seboj ali drugimi
Podaljšanje zadolžitev učenca za dan, teden … (npr. dežurstvo v razredu, jedilnici, …)
Dodatna zadolžitev (npr. pomoč v knjižnici, pomoč pri urejanju zunanjih in notranjih šolskih površin, dodatno
dežurstvo, pomoč hišniku, sodelovanje pri organizaciji in izvedbi šolskih prireditev in akcij …)

Opravljanje dela v korist razredne ali šolske skupnosti (npr. čiščenje, zasajanje, pometanje, brisanje miz, skrb za
šolski inventar, …).
Vključitev v ustrezno delavnico svetovalne službe
Restitucija
Začasni odvzem naprave ali predmeta, s katerim učenec moti izvedbo pouka, ustrahuje ali ogroža svojo oziroma tujo
varnost. Predmet se shrani na varovano mesto in o odvzemu pisno obvestiti starše. Te naprave prevzamejo straši ali
skrbniki.
Pregled šolske garderobne omarice, šolskih potrebščin in osebnih predmetov ob prisotnosti učenca
Prepoved vstopanja v določene šolske prostore brez spremstva strokovnega delavca
Izrek vzgojnega opomina v skladu z 60.f členom Zakona o osnovni šoli
Premestitev v drug oddelek
Prešolanje učenca v skladu z 54. členom Zakona o osnovni šoli
Druga hujša kršitev, ki s temi pravili ni
opredeljena

Postopek pred tričlansko komisijo

Obveščanje pristojnih inštitucij (center za socialno delo, zdravstveni dom, policija)
Tričlanska komisija ugotovi težo kršitve in se opredeli za enega izmed ustreznih ukrepov v skladu s temi pravili

