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Učenec se mora vesti dostojno v šoli in izven nje. Biti mora vljuden do predstojnikov,
slug, sošolcev in sploh vseh. V šolo mora tudi prihajati primerno in dostojno oblečen.
Paziti mora, da vedno in povsod varuje ugled šole, razreda in svoj ugled.
Učenci smejo vstopiti v šolo 10 minut pred začetkom pouka, v učilnice pa vstopijo 5 minut
pred začetkom pouka. Predčasno smejo vstopiti v šolo le tisti učenci, ki se vozijo v šolo z
avtobusom ali s šolskim avtobusom in po predhodni prošnji staršev ali skrbnikov. Po začetku
pouka lahko zamudniki stopijo v razred le, če se prej opravičijo in utemeljijo zamudo.
Noben učenec ne sme brez dovoljenja zapustiti šolskega poslopja pred koncem pouka.
Učenci naj bodo pred začetkom pouka vsak v svoji učilnici, kjer naj pripravijo potrebščine
za prvo učno uro. Jopice, bunde, plašči, dežni plašči, dežniki naj bodo na obešalnikih.
Po zvonjenju naj učenci stoje čakajo na profesorja. Pred njegovim prihodom morajo imeti
pripravljeno vse, kar je potrebno za šolsko uro. Med šolsko uro govori učenec le s
profesorjevim dovoljenjem. Nase opozori z dvigom roke.
Med šolsko uro prihajajo učenci v učilnico in odhajajo iz nje le s profesorjevim dovoljenjem.
Tudi svojega mesta ne zapustijo brez dovoljenja.
Ko stopi profesor ali kdo od predstojnikov v učilnico, pozdravljajo učenci s tem, da vstanejo.
V klopi sedijo učenci v pokončni drži.
Učenci smejo prinašati v šolo le to, kar potrebujejo pri pouku. Igrače, sličice in albumi,
neprimerni časopisi in brošure ter podobne stvari ne spadajo v šolo. Nevarni predmeti, kot so
škarje in rezila, naj bodo skrbno spravljeni. Učenci jih jemljejo v roke le, ko profesor to
zahteva. Učenci naj tudi pazijo, da ne bodo pod klopjo puščali ostankov jedi, papirja in drugih
smeti. V šolskem poslopju je iz higienskih razlogov žvečilni gumi prepovedan.
Vsi učenci so dolžni stalno prinašati v šolo Galebov dnevnik, ki je uradni dokument in mora
torej ohraniti spodobno obliko. Ko se učenec vrne po odsotnosti v šolo, mora že isti dan
prinesti opravičilo. Brisanje sporočil staršem ali ponarejanje podpisov ni dovoljeno. V
primeru, da bi se starši ne odzvali na njim namenjena sporočila v Galebovem dnevniku, jim bo
tajništvo poslalo odgovarjajoče obvestilo po redni pošti.
Razrednik določi tedensko po dva reditelja. Obenem tudi določi njune obveznosti. Reditelja
sta na primer odgovorna za vzdrževanje reda, kadar v razredu ni profesorja, poskrbita, da je
šolska tabla čista, da je dovolj krede, da so med odmoroma okna v učilnici odprta, vrata pa
zaprta, tako da se razred prezrači, itn.
Učenci ne smejo hoditi v druge razrede. Na hodnik lahko gredo samo med odmori. Ko morajo
v druge učilnice, v telovadnico ali risalnico, gredo tja mirno in urejeno. V telovadnico lahko
vstopijo samo s primernimi obuvali. Med poukom telesne vzgoje morajo imeti primerno
opremo. Tudi v slačilnicah in sanitarijah, se morajo obnašati primerno in spoštljivo do šolske
imovine.
Odmor se prične s profesorjevim odhodom iz razreda. Po zvonjenju se učenci mirno in brez
prerivanja vrnejo v učilnice. Učenci naj praviloma uporabljajo stranišča le v odmorih. Samo v
nujnih primerih in potem ko zaprosijo za dovoljenje, lahko gredo na stranišče med poukom.
V šolskih prostorih učenci ne smejo tekati niti kričati in niti metati krede, papirčkov in
drugih predmetov. Prepovedano je metati katerikoli predmet skozi okna. Zato tudi ni umestno
stresati prah z brisalnih krp skozi okna.
V razredu (zlasti po šolskih klopeh), na hodniku in sploh v šolskih prostorih je vsako mazanje

in risanje znakov ter čečkanje prepovedano. Vsi šolski prostori morajo vedno biti čisti in
urejeni. To velja seveda tudi za stranišča, kjer mora vladati največja snaga.
Učenci so dolžni čuvati šolsko opremo in učila ter paziti, da jih ne poškodujejo. Učenec, ki
povzroči kakršnokoli škodo, jo mora poravnati. Če krivca ni mogoče najti, poravna škodo ves
razred ali vsa šola. Kadar je škoda povzročena zlonamerno, so krivci kaznovani po disciplinskih
predpisih.
Učenci so dolžni skrbeti za učne knjige, in to še posebno za tiste, ki jih dobijo od šole.
Vanje ne smejo pisati ali risati, še manj pa packati. Ob koncu šolskega leta so jih dolžni vrniti
nepoškodovane. V nasprotnem primeru morajo plačati toliko denarja, kolikor ga je potrebno
za nakup nove knjige.
Ob koncu pouka naj učenci pustijo svoj razred urejen. Polička pod klopjo mora biti čista.
Učenci odidejo iz razreda ob spremstvu profesorja, ki jih spremlja do vežnih vrat. Tudi pred
šolskim poslopjem se morajo vesti spoštljivo in dostojno.
Na šoli je prepovedana katerakoli raba prenosnih telefonov, razen v izjemnih primerih, ki jih
odobri profesorski zbor. Mobitele bodo učenci pred začetkom pouka odložili v škatlo in jih
tam hranili vse do zaključka pouka. V nujnih primerih se bodo posluževali šolskega telefona.
*
Na šoli ni dovoljena uporaba slušalk, MP3 predvajalnikov, I-Poda, CD-Playerja ter
drugih tehnoloških predvajalnikov, in sicer tako med poukom kot med odmori, razen na
osnovi predhodnega dogovora s profesorjem in samo v primeru didaktično utemeljene
rabe. Navedeno tehnološko opremo lahko učenci hranijo le v šolskih nahrbtnikih in pod
lastno odgovornostjo.
Na izletih in ekskurzijah ter sploh ob kateremkoli izhodu iz šole naj se učenci zavedajo, da
je to del pouka. Zato naj se vedejo obzirno do tujih ljudi in tuje lastnine ter naj pozorno
poslušajo razlage in ubogajo spremljevalce, tudi če ti ne poučujejo v njihovem razredu. Tudi
za prestopke izven šole so predvideni kazenski ukrepi.
Šolsko dvorišče je namenjeno samo šolskim uslužbencem, zato starši s svojimi avtomobili ne
vozijo po njem in se na njem ne ustavljajo.
◘ ◘ ◘

DISCIPLINSKI PRAVILNIK
Statut dijakinj in dijakov srednjih šol (OPR 235 z dne 21.11.2007),v 4. členu določa, da
vsak zavod odobri Disciplinski pravilnik, ki podrobno navaja, »katero ravnanje se lahko
obravnava kot disciplinski prekršek z ozirom na dolžnosti, ki so navedene v 3. členu statuta,
na normalne odnose v šolski skupnosti in na specifične razmere vsake šole«.
S spoštovanjem pravil in z opravljanjem dolžnosti posameznikov lahko zagotavljamo uživanje
pravic in svobodo vsem na šoli.. Statut dijakinj in dijakov v katerem so med drugim
navedene pravice in dolžnosti dijakinj in dijakov navaja , da „imajo disciplinski ukrepi vzgojni
namen in težijo k utrjevanju čuta odgovornosti dijakov in k ponovni vzpostavitvi primernih
odnosov v šolski skupnosti ter k rehabilitaciji učenca z dejavnostmi, ki imajo socialni in
kulturni pomen in so na splošno v korist šolske skupnosti". V primeru, da učenec krši pravila
hišnega reda, bo šola določila primerne disciplinske ukrepe.
Disciplinski pravilnik navaja možne disciplinske prekrške dijakov, predvidene ukrepe in
pristojne organe za sprejemanje ukrepov.
JAMSTVENI ODBOR
Proti disciplinskim ukrepom je dovoljen priziv v roku petnajstih dni po prejetju obvestila o
odrejeni kazni. Priziv je naslovljen na jamstveni organ – Jamstveni odbor. Odbor izda svoj
sklep v teku desetih dni. Na nižji srednji šoli ga sestavljata po dva predstavnika učnega
osebja in dva predstavnika staršev, ki jih predlaga Zavodni svet. Odboru predseduje
ravnatelj. Mandatna doba traja tri leta.
Za odobritev sklepov je potrebna večina glasov (50% + 1).
DISCIPLINSKI PREKRŠKI ,DISCIPLINSKI UKREPI IN PRISTOJNI ORGANI ZA
SPREJEMANJE UKREPOV
Disciplinski prekršek

Disciplinski ukrep

- Neizpolnjevanje šolskih obveznosti ;
- Nedostojno vedenje, kršitev hišnega reda,
žalitve sošolcev ali osebja;
Motenje pouka in ostalih sošolcev v
razredu ter oviranje didaktičnih dejavnosti;
- Neupoštevanje pravil in navodil;
- Neustrezno obnašanje na obšolskih
pobudah, med odmori, pred in po pouku;
- Nespoštovanje šolske in tuje lastnine;
- Uporaba nedovoljenega gradiva in drugih
naprav med poukom (prenosni telefon,
tehnološki predvajalniki, mp3,....)
-Namerna povzročitev škode šolski imovini ali
sošolcem;
-Huda žalitev sošolcev ali osebja;
-Skrajno neprimerno in grobo vedenje
-Fizično obračunavanje.

a) Ustni opomin razrednega profesorja;
Za ponavljajoče se kršitve:
b) c) Pisni opomin razrednika in pisno
sporočilo staršem / skrbniku in vabilo na
razgovor;
č) Vpis v razredni dnevnik;
Vpisi v razredni dnevnik bodo vplivali na
oceno iz vedenja.
d) Odstranitev učenca od nekaterih
dejavnosti
Ob ponavljajočih se disciplinskih prekrških bo
razredni svet odločal o odstranitvi učenca od
nekaterih dejavnosti (krajših ekskurzij,
gledaliških predstav, športnih srečanj ipd.)
e) Odstranitev učenca od vseh obšolskih

dejavnosti
Ob hudih disciplinskih prekrških (oz. vsaj pet
vpisov v razredni dnevnik) bo razredni svet
odločal o odstranitvi učenca od vseh
obšolskih dejavnosti (izletov, ekskurzij,
naravoslovnih tednov, in drugih takih pobud)
f) Izključitev učenca od 1 do 15 dni
Ob hudih in ponavljajočih disciplinskih
prekrških (oz. po petih vpisih v razredni
dnevnik) bo razredni svet odločal o izključitvi
učenca do 15 dni oz. mu dodelil delo v korist
šolske skupnosti.
g) Izključitev učenca za več kot 15 dni
Za disciplinske ukrepe navedene pod točkama
d), e) in f) je pristojen Razredni svet, za
strožje kazni (točka g) pa je pristojen
Zavodni svet .
Proti ukrepom , ki so navedeni pod točkami e),
f) in g) lahko starši/skrbniki v roku 15 dni
vložijo priziv na šolski Jamstveni odbor, ki se
mora izreči v roku 10 dni.

Disciplinski ukrep

Pristojni organi za sprejemanje ukrepov:

a)

Ustni opomin

razredni profesor

b)

Pisno sporočilo staršem/skrbnikom (V
Galebovem dnevniku)

razredni profesor/razrednik

c)

Pisni opomin in pisno sporočilo staršem /
skrbnikom ter vabilo na razgovor

razrednik/ravnatelj

č)

Vpis v razredni dnevnik

razredni profesor

d)

Odstranitev učenca od nekaterih obšolskih
dejavnosti in obvezno obiskovanje šolskih
dejavnosti (pouka)

razredni svet

e)

Odstranitev učenca od vseh obšolskih
dejavnosti in obvezno obiskovanje šolskih
dejavnosti (pouka)

razredni svet

f)

Izključitev učenca do 15 dni oz. dodelitev
dela v prid šolske skupnosti.

razredni svet v celotni komponenti

g)

Izključitev učenca za več kot 15 dni

zavodni svet

