SEMAFOR PREKRŠKOV IN SANKCIJ
Dopolnitev Pravil šolskega reda
Vsi strokovni delavci se trudimo za dosledno spoštovanje dogovorjenih pravil, zapisanih v Pravilih
šolskega reda, in pravil, opredeljenih v t. i. semaforju.
Ukrepi veljajo za tekoče šolsko leto.
RDEČA – TEŽJE KRŠITVE
ponavljajoče se psihično in/ali fizično nasilje






kraja

snemanje in fotografiranje proti volji posameznika in
objavljanje fotografij ali posnetkov
uničevanje tuje lastnine

uporaba telefona in tablic
namerno motenje pouka















nespoštljiv odnos do hrane





popravljanje uradnih dokumentov in preizkusov
znanja, zapisa učitelja
izostajanje
zloraba alkohola, drog, kajenje







javno opravičilo (pred razredom)
seznanitev in pogovor s starši v prisotnosti
razrednika in svetovalne službe
vključitev zunanje institucije (po presoji
strokovnih delavcev)
medrazredna predstavitev pravil vedenja v
medosebnih odnosih
vzgojni opomin
povrnitev škode
opravičilo v prisotnosti staršev
vzgojni opomin
opravičilo
razgovor s starši in vzgojni opomin
povrnitev škode
alternativni ukrep
vzgojni opomin
odvzem
po treh odvzemih sledi vzgojni opomin
odhod k dežurnemu učitelju (po dežurnega
učitelja gre predsednik razreda, po treh odhodih
sledi opomin)
poziv staršem, da pridejo po otroka (po presoji
učitelja)
alternativni ukrep v jedilnici, kontrola razrednika
v kolikor se ne najde krivca, alternativni ukrep
velja za celo skupino
v primeru trikratnega neprimernega vedenja se
izreče vzgojni opomin
vzgojni opomin, razgovor s starši (lahko tudi
vključitev policije)
za pet neopravičenih ur se izreče vzgojni opomin
priprava seminarske naloge, ki se predstavi
ostalim razredom v triadi
čiščenje okolice šole
obvestilo staršem

ORANŽNA – ZMERNE KRŠITVE

nespoštljiv odnos do učiteljev



odhod k dežurnemu učitelju (po dežurnega
učitelja gre predsednik razreda, po treh

(odvisno od kršitve je lahko uvrščeno tudi na rdeče
polje)




zamujanje k pouku



onesnaževanje šolskih prostorov
prinašanje nedovoljenih napitkov in prigrizkov v šolo










prerivanje, neprimeren odnos do drugih učencev
neprimerno ravnanje s šolskim inventarjem
neprimerno vedenje na proslavah/prireditvah

odhodih opomin), kjer učenec samostojno
opravi učno delo
poziv staršem, da pridejo po otroka (po presoji
učitelja)
opravičilo
vključitev svetovalne službe, po presoji
strokovnih delavcev tudi zunanjih institucij
(odvisno od kršitve)
odhod k dežurnemu učitelju, kjer učenec
samostojno opravi učno delo, po treh odhodih
opomin
alternativni ukrep po pouku
odvzem
po treh odvzemih sledi vzgojni opomin
alternativni ukrep, opozorilo
po trikratnem opozorilu sledi obvestilo staršem
prepoved dežuranja v jedilnici
povrnitev škode
razrednik in drugi strokovni delavci poskrbijo za
nemirne učence; če ni miru na splošno, sledi
prekinitev proslave (proslavo prekine
ravnateljica ali vodja proslave)

ZELENA – LAŽJE KRŠITVE

neprimerno vedenje učencev, ki ne jedó, v jedilnici
prihajanje v šolo brez domačih nalog
klepetanje med poukom






odnašanje torb iz učilnice po končani uri v času
glavnih odmorov, preobuvanje še pred koncem
pouka
pozdravljanje
pretirano izkazovanje nežnosti med vrstniki
kričanje, dirjanje
predčasno prihajanje v šolo ali zadrževanje v šoli po
končanem pouku
neprinašanje šolskih potrebščin k pouku








kdor nima kosila ali ne jé, gre iz jedilnice
vpis v LoPolis, obvestilo staršem
vpis v LoPolis, obvestilo staršem
ob ponavljajočem se klepetanju odhod k
dežurnemu učitelju
opozorilo
po trikratnem opozorilu vpis v LoPolis, obvestilo
staršem
opozorilo
razgovor učitelj–učenec
ukrep na ravni razreda
vpis v LoPolis, obvestilo staršem



zapis v LoPolis, odhod k dežurnemu učitelju

