KRŠITVE IN VZGOJNI UKREPI popravki 2.10.2017
1. Zamujanje k pouku in neopravičena odsotnost od pouka
UKREP:
a) Neopravičeno uro dobi učenec če:
- trikrat zamudi po manj kot 15 minut
- če zamudi 15 minut ali več
b) Kljub zamudi gre učenec v razred, dolžan se je pozanimati o zamujeni učni snovi
c) Učitelj lahko učencu naloži dodatno zaposlitev.
d) Razrednik obvesti starše.
e) Neopravičena ura se ne da nadomestiti oz. izbrisati z »dobrimi« deli.
f) Starši morajo vnaprej znano odsotnost javiti razredniku oziroma v tajništvo šole.
g) V dnevnik se zapiše vrsta prekrška, če se ta ponavlja, se na predlog UZ učencu
izreče vzgojni opomin, ki mu sledi individualiziran vzgojni načrt.
2. Neprimerna obutev v šoli (čevlji) ali na športnih aktivnostih (drseči copati..)
UKREP:
a) Učenec se mora sezuti, lahko si sposodi copate iz omare izgubljenih stvari.
b) Po pouku ob nadzoru dežurnega učitelja/snažilke pomete stopnišče. Pomaga čistilki
pri čiščenju učilnic (dviga stole, prazni koše..)
c) Zapiše svoje razmišljanje o higieni in zdravju.
d) Če učenec pri športnih aktivnostih ni primerno oblečen in obut, se mu udeležba
prepove, o tem se obvesti starše, ki poskrbijo za primerno opremo učenca.
e) V dnevnik se zapiše vrsta prekrška, če se ta ponavlja, se na predlog UZ učencu
izreče vzgojni opomin, ki mu sledi individualiziran vzgojni načrt.
3. Nedovoljeno zapuščanje šolske stavbe in zadrževanje izven šolskega področja
UKREP:
a) Učenec se mora takoj vrniti v šolo, če tega ne stori ali če se kršitev ponovi o tem
razrednik obvesti starše.
b) Poveča se nadzor nad učencem med odmori, učenec se giba v vidnem polju
dežurnega učitelja.
c) 14 dni med rekreativnim odmorom sedi pred zbornico, kontrolira ga razrednik.
d) V dnevnik se zapiše vrsta prekrška, če se ta ponavlja, se na predlog UZ učencu
izreče vzgojni opomin, ki mu sledi individualiziran vzgojni načrt.
4. Neupoštevanje pravil vedenja med odmori
UKREP:
a) Med odmori se učenec zadržuje v bližini dežurnega učitelja.
b) Odmore preživi v posebnem prostoru pri svetovalni službi.
c) Pospravi ostanke malice za učitelje.
d) Na razredni uri vrednoti svoje vedenje
e) V dnevnik se zapiše vrsta prekrška, če se ta ponavlja, se na predlog UZ učencu
izreče vzgojni opomin, ki mu sledi individualiziran vzgojni načrt.
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5. Neupoštevanje pravil vedenja v sanitarijah
 Uničevanje inventarja
 Nesmotrna poraba toaletnega papirja in brisač
UKREP:
a) Učenec pomaga čistilki pri čiščenju, z vodo in krpo, brez čistil
b) Učenec lahko pod nadzorom učitelja /čistilke opravlja vse oblike čiščenja tal, sten in
predmetov, ki so dosegljivi od tal, ne sme pa plezati po lestvi ali se nagibati čez okno.
c) Učenec pomaga hišniku pri popravilu škode.
d) Morebitne grafite učenec odstrani s svojimi čistili.
e) V dnevnik se zapiše vrsta prekrška, če se ta ponavlja, se na predlog UZ učencu
izreče vzgojni opomin, ki mu sledi individualiziran vzgojni načrt.
6. Neupoštevanje pravil vedenja v jedilnici in opozoril receptorja/dežurnega
učitelja/zaposlenih v kuhinji
 Vrivanje/prehitevanje vrste pri kosilu
UKREP:
a) Učenec takoj zapusti jedilnico, ali se ga postavi na konec vrste. Če ne uboga učitelja
se pokliče vodstvo šole ali starše.
b) Razrednik/vodstvo/svetovalna služba opravi z učencem po pouku pogovor o
upoštevanju pravil.
c) Po pouku/ med odmorom učenec odnaša košare/drugo embalažo izpred kuhinje v
smetnjak.
d) Med glavnim odmorom učenec ločuje odpadke, prazni koše za papir/plastiko na
hodnikih .
e) Ob ponavljajočem kršenju se lahko učencu začasno prepove prehranjevanje v času,
ko kosijo njegovi vrstniki. Kosilo lahko poje v času od 13.50 do 14.00.
f) V dnevnik se zapiše vrsta prekrška, če se ta ponavlja, se na predlog UZ učencu
izreče vzgojni opomin, ki mu sledi individualiziran vzgojni načrt.
7. Dežurni učenec ne opravlja svojih nalog
UKREP:
a) Učenec se dogovori z razrednikom na razredni uri, kako bo nadomestil slabo
opravljeno delo,vsi sošolci lahko tudi predlagajo naloge.
b) Po pouku/ med odmorom učenec odnaša košare/drugo embalažo izpred kuhinje v
smetnjak.
c) Učenec nosi zjutraj malico v prizidek
d) Učenec nosi sadje v zbornice.
e) Učenec je dežuren še en dodatni teden
f) V dnevnik se zapiše vrsta prekrška, če se ta ponavlja, se na predlog UZ učencu
izreče vzgojni opomin, ki mu sledi individualiziran vzgojni načrt.
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8. Med poukom učenec moti učitelja in druge učence
UKREP:
a) Učitelj pošlje učenca, ki mu zaupa, da gre po vodstvo šole ali delavca ŠSS, naj pridejo
po učenca in ga pospremijo iz učilnice ali pa sedijo z njim pri pouku.
b) Tisti, ki sprejme učenca, kasneje obvesti razrednika. ki o tem obvesti starše. Učitelj,
pri katerem so bile težave, obvesti o prekršku starše.
c) Učenec doma sam predela učno snov, ki jo je zamudil in za sošolce pripravi kratek
povzetek.
d) Starše se pokliče tudi takrat, ko učenca ne moremo umiriti, ko noče zapustiti učilnico
in nadaljuje z motenjem pouka.
e) Po pouku učenec obišče »sobo za razgovore« (določimo urnik), tam mora razmišljati
o svojem vedenju, lahko se o tem pogovarja z dežurnim učiteljem ali pa razmišljanje le
zapiše. Starše se obvesti o zadržanju pri pouku.
f) 14 dni v določenem oddelku podaljšanega bivanja nudi učno pomoč mlajšim
vrstnikom.
g) Pripravi temo za razredno uro o pozornosti, dolžnostih, šolskih pravilih.
h) Na dnevu dejavnosti ga spremljajo starši, sicer opravlja dejavnosti v šoli.
i) Mediacija med učencem in učiteljem.
j) V dnevnik se zapiše vrsta prekrška, če se ta ponavlja, se na predlog UZ učencu izreče
vzgojni opomin, ki mu sledi individualiziran vzgojni načrt.
9. Namerno poškodovanje/uničenje tuje lastnine (šolske in od drugih učencev)
UKREP:
a) Če je možno popravilo ali nadomestilo, storilec škodo popravi ali nadomesti oziroma
materialno povrne.
b) Če storilca na noben možen način ne najdemo, nosijo odgovornost za dejanje vsi
prisotni učenci.
c) Storilec očisti zunanje igrišče s pometačem, ki ga dobi pri hišniku.
d) Pomaga pri barvanju košev, igral, obnovi črte na igrišču….
e) Podari npr. igrače, šolske potrebščine za Rdeči križ.
f) Pripravi temo za razredno uro na temo vrednot /vživljanja v vlogo drugega.
g) Najmanj 14 dni učenec sodeluje v »Zeleni straži«.
h) V dnevnik se zapiše vrsta prekrška, če se ta ponavlja, se na predlog UZ učencu izreče
vzgojni opomin, ki mu sledi individualiziran vzgojni načrt.
10. Učenec razmetava ali skriva lastnino drugih učencev
 Obutev, oblačila in druge stvari
UKREP:
a) Učencu se naloži delo pospravljanja garderobe z izgubljenimi predmeti ali garderob v
prizidku
i) Prevzame skrb za odnašanje in prinašanje posode s copati ( v OPB).
j) 14 dni skrbi za urejenost omarice z izgubljenimi predmeti v prizidku in v 1. avli.
k) Sošolcu ali vrstniku pomaga pri urejanju torbe in pri domačih nalogah.
l) Na razredni uri pripravi pogovor na temo vrednot.
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11. Se nasilno obnaša, ogroža svojo varnost in varnost drugih
UKREP:
a) Učitelj pošlje učenca, ki mu zaupa, da gre po vodstvo šole ali delavca ŠSS, naj
pridejo po učenca in ga odstranijo iz učilnice. Strokovni delavec, ki je bil pri dogodku
prisoten o dogodku takoj obvesti starše. Napiše zapisnik o dogodku.
b) Učencu se ukinejo nekatere pravice (status).
c) Povečamo nadzor nad učencem med odmori in v času pred in po pouku.
d) Po pouku obišče »sobo za razmišljanje«, se pogovori z dežurnim
učiteljem/svetovalno službo ali napiše svoje razmišljanje o dogodku. Obvestimo
starše o zadržanju po pouku,
e) V primeru poškodbe drugega učenca prisotni učitelj naredi zapisnik o poškodbi .
Vodstvo obvesti policijo .
f) Kršitelju se prepove izhod med glavnim odmorom, javiti se mora pri dežurnem
učitelju.
g) Mediacija med učencema ali učenci.
h) Pripravi razredno uro na temo nasilje, poškodbe, reševanje sporov.
i) V dnevnik se zapiše vrsta prekrška, če se ta ponavlja, se na predlog UZ učencu
izreče vzgojni opomin, ki mu sledi individualiziran vzgojni načrt.. Obvesti se tudi
Center za socialno delo ali policija.
12. Ogroža svojo varnost in varnost drugih na dnevih dejavnosti
UKREP:
a) Učencu se prepove udeležba na dnevih dejavnosti, organizira se dejavnost na šoli, ki
jo pripravi aktiv, ki dejavnost izvaja. Učenca lahko na dan dejavnosti spremljajo tudi
starši.
b) Vodstvo/strokovni delavec pokliče starše, da pridejo po svojega otroka in ga odpeljejo.
c) V dnevnik se zapiše vrsta prekrška, če se ta ponavlja, se na predlog UZ učencu izreče
vzgojni opomin, ki mu sledi individualiziran vzgojni načrt.
13. Prevelika agresivnost v skupinskih igrah
UKREP:
a) Učenec dobi prepoved sodelovanja v določenih igrah za tekoči dan.
b) Naloži se mu skrb za na primer odnašanje žoge v razred. (OPB)
c) Namesto igre teče 10 minut okoli igrišča.
d) Pripravi razredno uro ali pogovor na temo pravil izbranega skupinskega športa oz.
skupinske igre (košarka, človek ne jezi se …)
14. Izsiljevanje drugih učencev za denar ali druge predmete
UKREP:
a) Razrednik/svetovalni delavec/vodstvo opravi pogovor z učencem, obvesti starše tako
storilca kot žrtve
b) Vodstvo ali svetovalni delavec obvesti o dogodku tudi policijo.
c) Izbere se lahko katerikoli ukrep restitucije ali materialnega povračila škode.
d) V dnevnik se zapiše vrsta prekrška, če se ta ponavlja, se na predlog UZ učencu izreče
vzgojni opomin, ki mu sledi individualiziran vzgojni načrt.
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15. Kajenje, uživanje alkohola ter drugih nevarnih in prepovedanih substanc
UKREP:
a) Učenec mora takoj prekiniti z dejavnostjo. Sledi pogovor z učencem, ki ga opravi
učitelj/razrednik/vodstvo, ki o dogodku obvesti tudi starše.
b) Učenec pripravi razredno uro na temo o škodljivosti teh snovi za zdravje.
c) V dnevnik se zapiše vrsta prekrška, če se ta ponavlja, se na predlog UZ učencu izreče
vzgojni opomin, ki mu sledi individualiziran vzgojni načrt. Obvesti se tudi Center za
socialno delo ali policija.

16. Posedovanje nevarnih predmetov (ostri/špičasti predmeti, eksplozivna
sredstva…)
UKREP:
a) Prisotni učitelj takoj odvzame predmet, naredi zapisnik o prekršku in odvzemu
predmeta, o tem obvesti starše, ki predmet prevzamejo v tajništvu šole.
b) Če učenec predmeta ne izroči, vodstvo pokliče policijo.
c) V dnevnik se zapiše vrsta prekrška, če se ta ponavlja, se na predlog UZ učencu izreče
vzgojni opomin, ki mu sledi individualiziran vzgojni načrt. Obvesti se tudi Center za
socialno delo ali policija.
17. Uporaba mobilnega telefona med poukom, na dnevih dejavnostih in v prostorih
šole

mobilni telefon se lahko uporablja le izven šole po pouku in dejavnostih
(velja tudi za poslušanje glasbe s pomočjo telefona).
druge naprave za poslušanje glasbe se lahko uporablja le med odmorom
in jih je potrebno na zahtevo učitelja pokazati in tudi ugasniti.
UKREP:
a) Prisotni učitelj odvzame napravo,izpolni se obrazec o odvzemu v tajništvu, kjer lahko
starši/skrbniki napravo tudi prevzamejo.
b) Ob ponavljajoči kršitvi se napravo lahko zadrži za daljši čas, o čemer odloča
razrednik/vodstvo.
c) V dnevnik se zapiše vrsta prekrška, če se le ta ponavlja, mu sledi vzgojni opomin.


NAJPOMEMBNEJŠA JE UČITELJEVA DOSLEDNOST.






Potrebno je opaziti in pohvaliti dobra dela oziroma vsako spremembo vedenja, pri otroku,
učencu, »na bolje«
Pogovori so izredno pomembni in učitelju ne smejo biti nikoli odveč, vedno si je za le te
potrebno vzeti čas, pa naj gre navidezno še tako za nepomembno predpostavko.
Pokliče se vse udeležence in se omogoči prostor, kjer se »spregovori in posluša«.
Učitelj jasno pove oziroma opredeli kazen za podobne ponovitvene kršitve.
Znotraj predlaganih rešitev je še dovolj prostora za individualno ukrepanje. To nalaga
strokovnim delavcem večjo odgovornost pa tudi avtonomijo.
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