Mariborska cesta 30
2352 Selnica ob Dravi
DOPOLNITEV PRAVIL ŠOLSKEGA REDA OŠ SELNICA OB DRAVI
Na 10. strani Pravil šolskega reda se za zadnjo alinejo (pred navedenimi kršitvami in
vzgojnimi ukrepi) doda naslednje besedilo:
»Možnost sklicevanja oddelčnih konferenc
V primeru, da se v določenem oddelku kljub ukrepom strokovnih delavcev šole dlje časa
pojavljajo izrazitejše vedenjske, učne, medosebne (odnosne) ali druge podobne težave, se
lahko glede na strokovno odločitev strokovnih delavcev šole skliče oddelčna konferenca, na
kateri so prisotni vsi učenci določenega oddelka in oddelčni učiteljski zbor ter svetovalna
služba. Namen oddelčnih konferenc je iskanje skupnih rešitev nastalih težav. O oddelčni
konferenci razrednik pripravi zapisnik s predlaganimi rešitvami oz. sklepi. Oddelčna
konferenca se napove najmanj en teden oz. 5 delovnih dni prej, s sklepi konference pa se na
prvem skupnem oddelčnem sestanku seznani tudi starše.
Možnost delitve otrok med oddelki enega razreda
V primeru, da se v določenem oddelku ali razredu kljub ukrepom in nudenju pomoči
strokovnih delavcev šole dlje časa pojavljajo izrazitejše vedenjske, učne, medosebne
(odnosne) ali druge podobne težave, se lahko učence oddelkov istega razreda prerazporedi.
Učenci se lahko prerazporedijo z naslednjim šolskim letom. Šola učence in starše o morebitni
prerazporeditvi obvesti ob koncu šolskega leta za naslednje šolsko leto s sklepom ravnatelja.
Pri prerazporeditvi se upošteva strokovno mnenje strokovnih delavcev, lahko pa tudi želje
učencev, v kolikor so skladne s strokovnim mnenjem.«

Dopolnitev pravil prične veljati z dnem sprejetja na Svetu zavoda dne 28. 9. 2010 po
predhodno pridobljenem mnenju učiteljskega zbora in Sveta staršev.

Selnica ob Dravi, 29. 9. 2010

Vodja tima za pripravo
Pravil šolskega reda:
Katja Repolusk, univ. dipl. psih.

Predsednica Sveta zavoda:
Mojca Auguštin, prof.

Ravnateljica:
Jožica Ozmec, prof.

_________________

_________________

_________________
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DOPOLNITEV PRAVIL ŠOLSKEGA REDA OŠ SELNICA OB DRAVI
Na 7. strani Pravil šolskega reda se k točki Pravil vedenja v šoli za 3. alinejo doda alineja z
naslednjo vsebino:


»pri pouku ni dovoljena uporaba prenosnega računalnika ali drugih interaktivnih
sredstev (kot nadomestilo zvezka oziroma učnih pripomočkov), razen če je to
pripomoček oz. metoda dela, ki jo za izvedbo učne ure predlaga učitelj ali je tako
opredeljeno v individualiziranem programu učenca,«.

Obrazložitev:
Med prednostne naloge naše šole med drugim sodi področje bralne pismenosti, ki jo poleg
rednega pouka razvijamo s številnimi dejavnostmi in projekti. Prizadevamo si, da bi bili
učenci vešči pisnega izražanja, saj je le-to pomembno pri vseh predmetnih področjih in v
življenju nasploh. Omenjena dopolnitev ne izključuje spodbujanja veščin računalniške
pismenosti, ampak jo omejuje v okviru rednega pouka.

Dopolnitev pravil prične veljati z dnem sprejetja na Svetu zavoda dne 27. 9. 2011 po
predhodno pridobljenem mnenju učiteljskega zbora dne 1. 9. 2011 in Sveta staršev dne 19. 9.
2011.

Vodja tima za pripravo Pravil:
Katja Repolusk, univ. dipl. psih.

Predsednica Sveta zavoda:
Danijela Krampl, prof.

Ravnateljica:
Jožica Ozmec, prof.
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SPREMEMBA PRAVIL ŠOLSKEGA REDA OŠ SELNICA OB DRAVI
V skladu z Zakonom o osnovni šoli (Ur. l. RS št. 81/06, 102/07, 107/10, 87/11 in 40/12) je 31.
8. 2012 prenehal veljati Pravilnik o vzgojnih opominih v osnovni šoli. Od 1. 9. 2012 področje
vzgojnih opominov ureja 60. f člen Zakona o osnovni šoli.
V skladu z omenjenim členom se k točki 5 za zadnjim odstavkom doda besedilo:
»IZREK VZGOJNEGA OPOMINA
Učencu se lahko izreče vzgojni opomin, kadar krši dolžnosti in odgovornosti, določene z
zakonom, drugimi predpisi, akti šole in ko vzgojne dejavnosti oziroma vzgojni ukrepi ob
predhodnih kršitvah niso dosegli namena.
Vzgojni opomin izreče učiteljski zbor največ trikrat v šolskem letu, in to za kršitve, ki so
storjene v času pouka, dnevih dejavnosti in drugih organiziranih oblikah vzgojnoizobraževalne dejavnosti ter drugih dejavnosti, ki so opredeljene v letnem delovnem načrtu,
hišnem redu, pravilih šolskega reda in drugih aktih šole. O izrečenem opominu šola starše
seznani z obvestilom o vzgojnem opominu.
Za učenca, ki mu je bil izrečen vzgojni opomin, šola pripravi individualizirani vzgojni načrt, v
katerem opredeli konkretne vzgojne dejavnosti, postopke in vzgojne ukrepe, ki jih bo izvajala.
Obrazložen pisni predlog za izrek vzgojnega opomina poda strokovni delavec šole
razredniku.
Razrednik preveri, ali je učenec kršil dolžnosti in odgovornosti, določene z zakonom, drugimi
predpisi in akti šole, ter katere vzgojne dejavnosti in vzgojne ukrepe je za učenca šola
predhodno že izvedla. Nato razrednik opravi razgovor z učencem in njegovimi starši oziroma
strokovnim delavcem šole, ki zastopa interese učenca, če se starši ne udeležijo pogovora.
Po razgovoru razrednik pripravi pisni obrazložen predlog za izrek vzgojnega opomina in ga
posreduje učiteljskemu zboru. Če razrednik oceni, da ni razlogov za izrek vzgojnega
opomina, o tem seznani učiteljski zbor.«
Pravila šolskega reda se spremenijo tudi v prilogi 2, in sicer se v točki II. alternativnega
ukrepa besedilo »v skladu s Pravilnikom o vzgojnih opominih (Ur. l. 76/2008)« spremeni
tako, da se glasi »v skladu s 60. f členom Zakonom o osnovni šoli (Ur. l. RS št. 81/06,
102/07, 107/10, 87/11 in 40/12)«.

Selnica ob Dravi, 31. 8. 2012

Vodja tima za pripravo
Pravil šolskega reda:
Katja Repolusk, univ. dipl. psih.

Predsednica Sveta zavoda:
Danijela Krampl, prof.

Ravnateljica:
Jožica Ozmec, prof.

