Osnovna šola Karla Destovnika-Kajuha, Ljubljana

IZVLEČEK IZ VZGOJNEGA NAČRTA

Šol. Leto 2018/19

za starše

Natančen opis vzgojnega delovanja šole (kršitve, ukrepi in postopki) je opredeljen v Pravilniku o vzgojnih ukrepih
Osnovne šole Karla Destovnika-Kajuha. Dokument se nahaja na šolski spletni strani.
LAŽJE KRŠITVE PRAVIL ŠOLSKEGA REDA
1. Vedenje, ki ni v skladu z Vzgojnim načrtom.
a. Neupoštevanje pravil lepega vedenja.
b. Neprimerno ravnanje s hrano.
c. Neprimerno vedenje pri prihodu na malico in kosilo.
d. Slabo opravljanje nalog dežurnega učenca.
e. Neupoštevanje navodil in opozoril dežurnega učitelja.
f. Neupoštevanje pravil pospravljanja.
g. Zadrževanje v garderobah in na hodnikih po končanem pouku.
h. Neupoštevanje pravil vedenja med odmori.
i. Razmetavanje ali skrivanje lastnine drugih učencev.
j. Pretirano tekanje, prerivanje, namerno porivanje, spotikanje, objemanje, kričanje na hodnikih.
k. Neupoštevanje pravil v prostorih, ki imajo zaradi namembnosti posebna pravila (knjižnica,
telovadnica, računalniška učilnica, učilnica za fiziko, kemijo, biologijo, gospodinjska učilnica, učilnica za pouk
tehnike in tehnologije, telovadnica, jedilnica, sanitarije).
2. Motenje pouka in dela na dejavnostih izven šole.
a. Nesodelovanje in neupoštevanje navodil učitelja.
b. Neustrezno vedenje na izvenšolskih dejavnostih.
c. Motenje pouka.
3. Nepripravljenost za delo pri pouku in na dejavnostih izven šole.
a. Prihod k uri brez ustreznih pripomočkov za delo.
b. Prihod k uri športa brez ustrezne opreme.
c. Neprimerna opremljenost za dejavnosti izven šolskega prostora.
d. Odklanjanje dela pri pouku.
4. Neopravljanje domačih nalog in zadolžitev.
5. Pogosta odsotnost v času preverjanja in ocenjevanja znanja.
6. Neopravičeno izostajanje (do 9 ur).
7. Onesnaževanje.
a. Namerno neupoštevanje pravil ločevanja odpadkov.
b. Namerno onesnaževanje šolskih prostorov.
c. Namerno onesnaževanje neposredne okolice šole in šolskega igrišča.
d. Ne nošenje copat v šolskih prostorih.
e. Nepotrebna prekomerna uporaba sanitarnega materiala.
f. Neustrezno opravljanje rediteljskih dolžnosti.
8. Neustrezna skrb za lastno zdravje in varnost.
9. Lažno navajanje dejstev (brez namena prikrivanja težjih kršitev).
10. Kršitve, ki s temi pravili niso opredeljene.
Restitucijski ukrep se dodeli učencu za:
- Kršenje pravil šolskega reda (lažje kršitve)
- Trikratno istovrstno lažjo kršitev (vpis v eAsistenta)
- Petkratno raznovrstno lažjo kršitev (vpis v eAsistenta)
TEŽJE KRŠITVE PRAVIL ŠOLSKEGA REDA
1. Ponavljajoče istovrstne lažje kršitve, za katere so že bili izrečeni restitucijski ukrepi.
2. Neopravljeni restitucijski ukrep za lažjo kršitev oz. zavrnitev naloženega restitucijskega ukrepa.
3. Neopravičeni izostanki (Občasni neopravičeni izostanki nad 12 ur oziroma strnjeni neopravičeni izostanki
nad 18 ur.)
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4. Posedovanje in uporaba mobilnega telefona v času pouka in na izvenšolskih dejavnostih, ki jih organizira
šola. (Postopek odvzema mobilnega telefona je zapisan v Pravilniku o vzgojnih ukrepih OŠ KDK). Snemanje ali
fotografiranje delavcev šole oz. učencev ali drugih oseb brez njihovega soglasja.
5. Izločitev iz razreda zaradi motenja učnega procesa (ob tretji izločitvi iz razreda se učencu podeli vzgojni
opomin).
6. Okrnitev ugleda šole.
7. Vedenje, ki kaže znake vandalizma.
a. Namerno poškodovanje in uničevanje šolske opreme, zgradbe ter stvari in opreme drugih učencev in ostalih
oseb. Izguba ključka garderobne omarice.
b. Kraja lastnine šole, drugih učencev in ostalih oseb.
8. Poneverbe, goljufanje in lažno navajanje dejstev.
Goljufanje, prepisovanje, posedovanje in uporaba nedovoljenih pripomočkov pri ocenjevanju znanja (učitelj
prekine ocenjevanje znanja, odvzame izdelek in ga oceni z negativno oceno).
Lažno navajanje dejstev.
Popravljanje in vpisovanje v že ocenjene izdelke.
Uničevanje uradnih dokumentov, ponarejanje podatkov in podpisov v uradnih dokumentih in listinah, ki jih izdaja
šola.
Podpisovanje opravičil staršev ali skrbnikov in podpisovanje obvestil o dogodkih in aktivnostih, ki jih izda šola.
Nepooblaščeno branje dokumentov osebne oz. zaupne narave in šolske dokumentacije.
Zloraba gesel.
9. Vedenje, ki kaže znake nasilja.
a. Nespoštovanje in žaljenje sošolcev, delavcev šole in ostalih oseb (nesramno odgovarjanje, preklinjanje,
neupoštevanje navodil, sovražni govor ipd.).
b. Neustrezen odziv ob verbalnem nadlegovanju.
c. Napeljevanje h kršitvam, nagovarjanje drugih h kršenju pravil.
d. Ogrožanje življenja oz. varnosti in zdravja učencev ter delavcev šole.
e. Posredne in neposredne grožnje, grob verbalni napad na učenca, delavca šole ali drugo osebo.
f. Fizični napad na učenca, učitelja, delavca šole ali drugo osebo.
g. Vrstniško nasilje (oblike: fizično, verbalno, spolno, ekonomsko nasilje ali izsiljevanje,...).
h. Spolno nadlegovanje.
i. Spletno trpinčenje in nadlegovanje (preko novodobnih tehnologij).
10. Posedovanje nedovoljenih sredstev in snovi
a. Posedovanje nevarnih predmetov ali naprav, ki bi lahko ogrožale varnost in zdravje vseh udeležencev učnega
procesa.
b. Uporaba pirotehničnih sredstev v šoli, na zunanjih površinah šole ali na šolskih ekskurzijah.
c. Kajenje ter prinašanje, posedovanje, ponujanje, prodajanje ali uživanje alkohola, drog ter drugih psihoaktivnih
sredstev.
d. Napeljevanje sošolcev in drugih učencev k takemu dejanju v času pouka, dnevih dejavnosti in drugih oblikah
vzgojno-izobraževalne dejavnosti, ki so opredeljene v letnem delovnem načrt šole.
e. Prihod v šolo oziroma prisotnost pod vplivom alkohola, drog in drugih psihoaktivnih sredstev.
11. Kršitve, ki s temi pravili niso opredeljene.
V primeru težje kršitve lahko razrednik presodi (glede na težo kršitve), da šola učencu nemudoma izreče
vzgojni opomin. V tem primeru se vsi predhodni ukrepi preskočijo.
Šola je dolžna v spodaj naštetih primerih v razreševanje problematike vključiti tudi policijo:
 kraja in uničevanje tuje in šolske lastnine,
 ogrožanje življenja oz. varnosti in zdravja učencev in delavcev šole (posedovanje nevarnih predmetov,
pirotehnike),
 grob verbalni ali fizični napad na učenca, učitelja, delavca šole ali drugo osebo,
 telesna poškodba,
 snemanje ali fotografiranje delavcev šole oz. učencev ali drugih oseb brez njihovega soglasja,
 ponavljajoče vrstniško nasilje (vseh oblik).
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