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Na podlagi 60. e 6lena Zakona o osnovni Soli (Uradni list RS, 5t. 81i06) .ie Svet

2.

osnovne Sole dne B. 5. 2018 sprejel

PRAVILA SOI-SXECE REDA NA 2. OSNOVNI SOLISI-OVEUSKA BISTRICA

1. dlen

(namen pravil)

opredeljujejo dolZnosti in odgovornosti udencev, nadine
zagotavljanja varnosti, organiziranost udencev, pravila obnaSanja in ravnanja, kr5itve,
postopke in ukrepe v primeru kr5itev pravil, opravi6evanje odsotnosti ter sodelovanje pri
zagotavljanju zdravstvenega varstva udencev.

Ta pravila natandneje

2. dlen

(opredelitev pojmov)

a.
b.

c.
d.

Udenec je spolno nevtralen izraz za udeleZenca ali udeleZenko v udnem procesu,
ki obiskuje pouk na 2. osnovni Soli Slovenska Bistrica in ni delavec Sole.
nasprotju veljavno
Kr5itev je vsako ravnanje ali dejanje udenca, ki je
zakonodajo, s temi pravili ali z ostalimi akti Sole. Kr5itve razdlenjujemo s temi pravili
na laZje, te2je in najteZje.
Postopek je proces, ki se za6ne z opredelitvijo kr5itve in kon6a z vzgojnim
ukrepom, ki je v skladu s temi pravili.
Vzgojni ukrep je kon6ni rezultat postopka, ki na zakonit in predvidljiv na6in dolo6a
odziv Sole na ugotovljeno kr5itev.

v

3.

z

ilen

(dolinosti in odgovornosti udenca)
Dolinosti in odgovornosti udenca so, da:
a. redno in to6no obiskuje pouk in ostale Solske na6rtovane aktivnosti,

b.

c.

d.
e.

f.

g.
h.

i.

skrbno prinaSa Solske potreb56ine,
izpolnjuje svoje udne in druge obveznosti, tudi domade naloge,
sodeluje pri urejanju Solske okolice in prepoznavnosti Sole,
prevzema odgovornost za svoj u6ni uspeh,
ravna v skladu s pravili Solskega in hiSnega reda,
s svojim obna5anjem ali ravnanjem ne ogroZa zdravja ter varnosti drugih
u6encev in delavcev Sole,
spoStuje pravice drugih uiencev in delavcev Sole z upo5tevanjem drugadnosti,
v Soli in izven nje skrbi za lastno zdravje in varnost,
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j.

odgovorno ravna s Solsko lastnino ter lastnino udencev in delavcev Sole ter je
ne poSkoduje,
k. konflikte in spore reSuje brez nasilja,
l. izogiba se telesnemu, besednemu, psihianemu, spolnemu nasilju: pretepanju,
potiskanju, brcanju, zasmehovanju, nordevanju, izsiljevanju, groZnjam,
m. prevzema odgovornost za svoja ravnanja (glede na starost in individualne
znacilnosti),
n. spo5tljivo se vede do drugih udencev, delavcev Sole in obiskovalcev Sole.
4. clen

(pravice udenca)
Udenec ima pravico, da:
izpolni osnovno5olsko obveznost,
sliSi razlago pri pouku,
da se pri pouku upoSteva njegova radovednost ter razvojne znadilnosti, predznanje
in individualne posebnosti,
d. da tudi izven pouka pridobi dodatno razlago, nasvet ali pomod, de to potrebuje,
e. da uditelji in drugi delavci Sole spoStujejo njegovi osebnost in individualnost ter
njegovo 6love5ko dostojanstvo in pravico do zasebnosti,
da mu Sola zagotavlja enakopravno obravnavanje ne glede na spol, raso in etnidno
pripadnost, veroizpoved, socialni status druZine in druge okoliSdine.

a.
b.
c.

f.

U6enec je odgovoren za dosledno izpolnjevanje svojih dolZnosti in krSitve zakonskih in
Solskih predpisov, vkljucno s temi pravili.
Udenec, ki je dopolnil '14 let, je kazensko odgovoren za nlleZje kr5itve in odSkodninsko
odgovoren po sploSnih pravilih civilnega pruva (obligacijskega zakonika).
5. dlen

(organiziranost udencev)

Oddeldna skupnost
osnovni Soli se udenci organizirajo v oddel6ne skupnosti. Oddeldna skupnost je
temeljna oblika organiziranosti udencev enega oddelka, je osnovna oblika socialne
organiziranosti udencev posameznega oddelka.
U6enci oddel6ne skupnosti volijo dva predstavnika oddelka v skupnost udencev Sole.
Volitve so tajne.
Dejavnosti, ki jih izvaja oddeldna skupnost udencev skupaj z razrednikom: obravnavanje
oddeldne problematike, obravnavanje udnega uspeha, razvijanje razredne klime in
kulture, v kateri se bo vsak posamezni u6enec podutil dobro, spodbujanje socialnih
spretnosti in dobrih medsebojnih odnosov, spodbujanje pozitivne samopodobe,
sprejemanja sebe, razvijanje in ponotranjenje vrednot nase sole, izvajanje preventivnih
dejavnosti, udenje zdravega na6ina Zivljenja, sodelovanje pri nadrtovanju Zivljenja in dela
v Soli, organiziranje medsebojne udne pomoci, oblikovanje predlogov za pohvale,
priznanja in nagrade udencem v oddelcni skupnosti.

V
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Skupnost udencev Sole
Oddel6ne skupnosti udencev na5e Sole se povezujejo v Solsko skupnost (s predstavniki
oddeldne skupnosti). Solska skupnost u6encev pod vodstvom mentorja (ki ga imenuje
ravnatelj) zbira pripombe in predloge oddeldnih skupnosti, spremlja uresni6evanje pravic,
dol2nosti in interesov u6encev, informira u6ence o svoji dejavnosti, nadrtuje in organizira
skupne akcije, tudi dobrodelne, opravlja druge dejavnosti za izboljSanje medsebojnih
odnosov, organizira tudi nekatere Solske prireditve.

Solski parlament

Solski parlament je izvr5ilni organ skupnosti ucencev Sole. Sestavljajo ga udenci, ki jih
izvoli skupnost udencev Sole. Predstavnikov je toliko, kolikor je oddelkov na Soli. Sklicatelj
Solskega parlamenta je mentor skupnosti udencev Sole. Pobudo za sklic Solskega
parlamenta lahko poda tudi predstavnik oddelcne skupnosti ali ravnatelj. Solski parlament
se skliie najmanj dvakrat letno.
Na Solskem parlamentu obravnavajo razlicne teme, pri katerih predstavljajo svoja mnenja,
izku5nje, dileme in vpraSanja odraicanja.
S predstavniki Sole sodelujejo tudi na obcinskem in dr2avnem otro5kem parlamentu.
6.

ilen

(nadini zagotavljanja varnosti)
Nadzor na Solskem obmo6ju je organiziran z deZurstvom uciteljev in informatorja ter z
videonadzorom (nadzorne kamere). Udenci so dolZni upoStevati navodila u6iteljev in
informatorja.
Udencem zagotavljamo varnost:

a.
b.
c.

z doslednim izvajanjem predpisov s podroija varnosti in zdravja pri delu;
z izvalanjem osnovnega preventivnega zdravstvenega programa;
z izvdlanjem prometno varnostnega programa, ki obsega:
- izvlanle u6nega programa prometne vzgoje pri rednem pouku,

vsakodnevno osve56anje udencev o doslednem upo5tevanju prometnih
predpisov pri vkljudevanju v promet kot peSci, kolesarji ali kot vozadi, s

-

d.
e.

f.

g.
h.

poudarkom na odgovornem vedenju,
- prikaz varnih dohodov do Sole s prometno varnostnim nadrtom na vseh
vhodih v 5olo,
- obve5danje star5ev o njihovi vlogi in odgovornosti pri vzgoji otrok za varno
vkljuCevanje v promet,
- urejanje prometa s prometno signalizacijo na vseh dohodih v 5olo,
- otroci, ki so stari manj kot 7 let, morajo imeti na poti v Solo do razreda in iz
razreda domov spremstvo polnoletne osebe;
- prvo5olci v Soli dobijo rumene rutice in odsevnike;
- udencem 5. razreda omogodamo opravljanje kolesarskega izpita;
z varovanjem in nadzorom vhodov v Solo in garderob udencev,
z varovanjem Solskih objektov Sole z alarmnim sistemom, povezanim z varnostno
sluZbo ter njihovimi dnevnimi in nocnimi obhodi;
z videonadzorom Solsklh prostorov in okolice Sole;
z deZurstvom uciteljev med odmori, v dasu malice in kosila, od 6.45 do 14.00;
z oblikovanjem oddelkov in skupin udencev v skladu z veljavnimi normativi in
standardi in z zagotavllanjem ustreznega Stevila spremljevalcev v razlidnih
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dejavnostih, v skladu z veljavnimi normativi in standardi in navodili za izvalanje
ucnih nacrtov;
po otroke iz podaljSanega bivanja prihajajo osebe, ki so navedene v prijavnici za
podalj5ano bivanje. V primeru, da v dolodenem dnevu pride po otroka oseba, ki ni
navedena na prijavnici, morajo star5iizakoniti zastopniki pred pricetkom pouka o
tem pisno obvestiti razredni6arko;
otroci, ki odhajajo iz OPB domov sami, odidejo ob uri, ki je napisana na prijavnici.
Spremembe star5i pisno sporocijo razrednidarki ali uditeljici OPB,
k. StarSi so dolZni seznaniti razrednika ali Solsko svetovalno sluZbo o prepovedi
pribliZevanja,
pri dnevih dejavnostih poskrbimo za spremstvo uditeljev v skladu s standardi in z
normativi,
m. skrbimo za brezhibnost naprav, opreme, udil in drugih pripomodkov, s katerimi
prihajajo udenci v stik,
n. drta zaupanja: pri 6rti zaupanja se star5i zjutraj poslovijo od svojih otrok, otroke do
vhoda v udilnice popeljejo starej5i udenci prostovoljci ali uditeljici, ki sta zjutraj
prisotni pri tej 6rti,
o. naprave na Sportnem igriScu in igrala na igri56u pred ali po pouku uporabljajo na
lastno odgovornost.

i.

j.

l.

-

7. dlen

(sodelovanje pri zagotavljanju zdravstvenega varstva udencev)

a. Sola ima pooblaSdenega zdravnika in zobozdravnika za izvqarye sistematskih
zdravstvenih in zobozdravstvenih pregledov.
b. Sola sodeluje z Zdravstvenim domom Slovenska Bistrica pri organizaciji obveznih
zdravstvenih in zobozdravstvenih sistematskih pregledov, cepljenj.
c. Solska zobna ambulanta se nahaja na OS Pohorskega odreda Slovenska Bistrica.
d. Solska zdravnica je dr. Polona Kajba - KerSic v ZD Slovenska Bistrica.
e. Sola o pregledih starSe pisno obve5da.
f. V primeru, da otroka na dan sistematskega pregleda ni v Soli, star5i sami narodijo
otroka za pregled pri zdravniku ali zobozdravniku.
Sola udence navaja na zdrav na6in Zivljenja pri pouku, dnevih dejavnosti, predavanjih
za udence (in za starie): zdrava in ustrezna prehrana, gibanje, sprostitev, ukvarjanje s
Sportom, prepredevanje zlorabe drog, varnost v prometu ...
Sodeluje tudi z zunanjimi izvajalci (Rdedi kriZ, Zdravstveni dom Slovenska Bistrica,
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, Policijska postaja Slovenska Bistrica, Policijska
uprava Maribor itd.).
V primeru, da se pojavijo u5i, obvestimo starSe, v sodelovanju z Zdravstvenim domom
Slovenska Bistrica pregled otrok. Uienec, ki ima u5i, ostane doma, dokler se u5i ne
odpravijo.

S

h.

i.

Sistematski pregledi in cepljenje

a. Splo5ni sistematski pregledi z zdravstveno vzgojo in cepljenjem se izvajajo v 1., 3., 5.
in 8. razredu.
b. Zobozdravstveni sistematski pregledi so organizirani za udence od 1. do 9. razreda.
Pregledi so namenjeni sistematskim pregledom in vzgoji za pravilno in redno zobno

higieno.
Sola organizira spremstvo za udence oddelka, ki gredo na sistematski pregled.

c.
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Ukrepanje v primeru poSkodbe ali slabega podutja udenca:
a. O slabem podutju u6enca obvestimo njegove star5e.
b. V primeru po5kodbe u6encu nudimo prvo pomoa, obvestimo star5e o po5kodbi in
odpeljemo u6enca k Solskemu zdravniku (ce star5i ne zahtevajo drugace).
c. ie je poikodba posledica nasilnega ravnanja, potem poleg starSev o nasilnem
ravnanju obvestimo tudi policijo in star5e ucenca, ki je izvedel nasilno ravnanje.
d. O poSkodbah vodimo interne zapisnike.
e. dlen

(pravila obna5anja in ravnanja)

ObnaSanje med poukom

a.

Pouk poteka mirno pod vodstvom uciteljev in drugih strokovnih delavcev. Udenci so

pri pouku prisotni, sedUo na svojih mestih, pripravijo potrebne pripomodke, poslu5ajo
razlago, upo5tevajo navodila in opozorila uditeljev ter po kondani uri za seboj pospravijo.
lz udilnice odidejo, ko jim uditelj to dovoli.
b. Udenec, ki zamudi pouk, takoj odide v udilnico in se opravidi uditelju, dela pa ne
moti.
c. Udenci med poukom s svo.iim ravnanjem ne motijo drugih udencev ali uditelja.
d. Ucenci upo5tevajo navodila u6iteljev o pravilih v posamezni udilnici oziroma o
na6inih ravnanja s posameznimi predmeti.
e. U6enci (in star5i) uciteljice nazivajo z gospa in njen prilmek (npr. gospa Novak),
uditelje pa nazivajo z gospod in njegovim priimkom (npr. gospod Novak). Ostale delavce
Sole nazivajo z gospa kuharica, gospod informator, gospod hi5nik ...
f. Udenci se 2e v 1. razredu naudijo, da uditelje in druge delavce Sole vikajo.
S Med poukom ni dovoljeno Zve6iti.

Ravnanje v udilnici

a.

Ko uditelj pride v razred, u6enci vstanejo in pozdravijo u6itelja. Nato se pridne pouk.
skrbijo vsi udenci, uditelji, 5e zlasti deZurni udenci. Ob koncu Solske
pospravi
ure vsak ucenec
svoj delovni prostor, poravna svojo mizo in pospravi stol. Ucitelj
se z uienci pozdravi, ob njegovem dovoljenju odidejo iz udilnice.
c. Med poukom udenci sodelujejo in poslu5ajo. Prinesejo in pripravijo tudi vse udne
pripomo6ke, ki jih potrebujejo pri pouku. S svojim vedenjem ne motijo drugih udencev in
uditelja.
d. Vsi uporabljamo vljudnostne besede: prosim, hvala, dobro jutro, dober dan, dober tek,
na svidenje.

b. Za red v udilnicah

e. Brez dovoljenja ali

spremstva ucitelja ucenci

ne smejo zapustiti udilnice,

Sole,

Solskega igri5ca oziroma prostora, kjer se izvaja vzgojno-izobraZevalna dejavnost.
f. Ravnanje v udilnici za gospodinjski pouk: poslu5ajo in upoStevajo navodila u6iteljev,
uporabljajo za5ditna obladila, si spnejo lase, pripomoCke za pripravo hrane uporabljajo z
dovoljenjem ucitelja, skrbijo za higieno rok, Zivil in delovne povr5ine, s pripomodki ravnajo
previdno, za seboj podistijo in pospravijo gospodinjsko ucilnico.
g. Ravnanje v u6ilnici za tehnidni pouk: posluSajo in upo5tevajo navodila uciteljev,
uporabljajo zaSditna obladila in pripomo6ke, si spnejo lase, stroje in drugo orodje

uporabljajo Ie

z

dovoljenjem uditelja,

z

njimi ravnajo previdno, za seboj podistijo

in

pospravijo udilnico za tehni6ni pouk.
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Ravnanje v Sportni dvorani

a. Udenci se v garderobah telovadnice preobledejo v Sportno opremo.
b. Vstopajo v Solskih copatih z ne drsljivim podplatom ali v 6istih Sportnih copatih.
c. V telovadnici se smejo u6enci zadrZevati le med uro Sportne vzgoje in Sportne

dejavnosti in to le na svojem vadbenem mestu v prisotnosti u6itelja. Upo5tevajo navodila
u6itelja.

d.

Udenci 5. razredov gredo v Sportno dvorano v spremstvu uditelja Sporta, ki jih po
kondani uri tudi pripelje nazaj v udilnico.
e. Ucenci ne smejo imeti pri sebi ali na sebi predmetov, ki bi jih lahko poSkodovali ali
poSkodovali druge udence ali uditelje (ure, zapestnice, veriZice, uhani, prstani, obeski,
kljudi, Zvedilni gumi).

Pravila ravnanja na hodnikih in v dasu odmora
a. V Solskih prostorih so udenci obuti v copate. Copati so zaprti

in imajo

nedrsljiv

podplat.

b.

KrajSi odmori (5-minutni) so namenjeni kratki sprostitvi, uienci na predmetni
stopnji zamenjajo u6ilnice mirno, brez tekanja, prerivanja, kricanja ali nasilnega ravnanja.

c.
d.
e.

Dalj5a dvajsetminutna odmora sta namenjena malici in kosilu.
lzkazovanje intimnosti v Soli ni primerno.

Med odmori se udenci ne smejo nagibati skozi okna, skakati skoznje ali metati

odpadkov in drugih stvari.
f. Star5i, ki prihajajo v 5olo po svojega otroka, po6akajo v garderobi (ne v jedilnici in ne
pred u6ilnico).
g V glavnem odmoru udenci pomalicajo in pospravijo jedilnico oz. udilnico ter ob lepem
vremenu odidejo na rekreacijo. Ob 10.10 so ucitelji 2e z udenci v udilnici.
h. Plezanje po drevesih okrog Sole ni dovoljeno.

Pravila pri malici in kosilu
a. Udenci od 1. do 6. razreda malicajo

v udilnicah, u6enci 7., 8. in 9. razreda pa v
jedilnici.
Malico pripravijo deZurni u6enci.
U6enci od 7. do 9. razreda odidejo na malico v jedilnico v spremstvu uditelja, ki jih
pou6uje v Solski uri pred malico. Torbe odlo2ijo pred garderobo. Mirno in kulturno
pomalicajo. Udenci pred odhodom pospravijo ostanke malice v koSare in odistijo mize.
Tetrapak embalaZo zvijejo na ustrezen nadin. Po malici odidejo skupaj z uditeljem na
rekreacijo.
Na kosilo pridejo ucenci v spremstvu uditelja mirno in podasi, torbe odloZijo v
garderobo, si umijejo roke, mirno in strpno podakajo v koloni, da pridejo na vrsto. Podasi
in kulturno pojedo kosilo. Pogovarjajo se tiho in ne motijo drugih udencev pri jedi.
Do oseb v kuhinji in jedilnici so spo5tljivi.
Za seboj pospravijo: poravnajo stol, odnesejo pladenj, po potrebi pobriSejo mizo.
S hrano se ne igrajo.

b.
c.

d.

e.
f.
S

Pravila v knjiinici
a. V knjiZnici beremo knjige in revije, si izposojamo knjige in ostalo gradivo.
b. Vsi udenci in delavci Sole so clani Solske knjiZnice. elanarina je brezpladna za vse
uporabnike. Ob vpisu v knji2nico uporabniki prejmejo izkaznico brezpladno. Ce izkaznico
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ali poSkodujejo in Zelijo novo, morajo pladati nastale stroike. lzkazntca ni
prenosljiva.
c. U6enec si ob enem obisku knjiZnice lahko izposodi najved tri knjige. Enciklopedij,
leksikonov, slovarjev, avdio- in videokaset ter zgoScenk in revij ne izposojamo na dom.
d. Rok izposoje za knjige je 14 dni. Po preteku roka je u6enec dolZan knjigo vrniti ali
podalj5ati rok izposoje.
e. Ce udenec knjigo izgubi ali poSkoduje, jo mora nadomestiti z novo. Z izposojeno
knjigo je treba odgovorno ravnati in jo vrniti nepo5kodovano.
f. V knjiZnici ni dovoljeno kridati, glasno govoriti, tekati, jesti in piti, se loviti, skrivati in
hoditi v 6evljih. Prav tako se ne sme motiti udencev pri delu v ditalnici.
izgubijo

Pravila obnasanja v sanitarijah
a. Sanitarije za de6ke so namenjene dedkom, sanitarije

za deklice so namenjene
izklju6no deklicam.
b. V sanitarijah se udenci ne zadr2ujejo po nepotrebnem.
c. Skrbijo za lastno higieno.
d. Skrbijo za 6isto6o.
e. Spo5tujejo zasebnost drugih udencev. Ne odpirajo kabin, kadarje kdo v kabini.
f. Ne plezajo po inventarju (kabinah, wc Skoljkah, pisoarjih, umivalnikih).
g. Ne uniCujejo inventarja.
h. Vardno ravnajo z vodo in papirnatimi brisacami.
Pravila na ekskurzijah
a. Udenci na ekskurzijah predstavljajo na5o Solo in prispevajo k ugledu Sole, zato se
temu primerno tudi vedejo.

b.
c.
d.

UpoStevajo navodila uditelja.
Ekskurzija je del vzgojno-izobraZevalnih dejavnosti.

Pri organiziranih prevozih

z

avtobusi u6enci odlo2ijo nahrbtnike

v

prtljaZnik. Na

avtobusu mirno sedijo, se ne vstajajo ali se sprehajajo po avtobusu. Med voZnjo ne jedo,
ne puejo in ne uporabljajo elektronskih naprav.
e. Ne unidujejo opreme na avtobusu ali drugi vrsti organiziranega prevoza.

Pravila obnaSanja in ravnanja pri preverjanju in ocenjevanju znanja
a. V dasu preverjanje in ocenjevanja znanja udenci s svojim ravnanjem ne motijo drugih
udencev ali ueitelja.
b. ee udenec ali u6enka s svojim ravnanjem kljub opozorilu ucitelja moti pisanje testa,
mu/ji u6itelj test vzame in oceni z negativno oceno ter o tem naredi pisni zaznamek.
Zanjlzanjo organiziramo nadomestni vzgojno-izobraZevalni proces izven udilnice pod
nadzorom drugega uditelja.
c. Dejavnosti kot so goljufanje, prepisovanje, uporaba nedovoljenih pripomodkov,
priSepetavanje pri ustnem ali pisnem ocenjevanju znanja, odtujevanje nalog pisnega
preizkusa niso dovoljene.
ee je udenec ustno vpra5an, mora odgovarjati na vpraSanja, ki mu jih postavi u6itelj.
Uditelj udencevo znanje oceni.

d.

Naloge deiurnih u6encev
a. V oddelku je deZurnih ve6 u6encev.
b. Na zadetku udne ure uditelju sporodijo manjkajode udence
c. Sporodijo tudi morebitne po5kodbe inventarja v udilnici.
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d.
e.

Preden zapustijo ucilnico, poberejo papirdke, pobri5ejo tablo, ugasnejo ludi in
zaprejo okna.
DeZurni ucenci pripravijo in razdelijo malico. Malico tudi pospravijo in pobri5ejo
mize.

Doma6e naloge
a. Opravljanje domadih nalog je obvezno. S tem udenci utrjujejo u6no snov, krepijo se
udne in delovne navade, odgovornost, samostojnost ter veSdine branja in pisanja.
Doma6a naloga je skrb in odgovornost udenca.
b. Ce uienec pri posameznem predmetu petkrat (na predmetni stopnji trikrat) zapored
ne naredi doma6e naloge, o tem obvestimo starSe. ee udenec nadaljuje s takSnim
ravnanjem, starSe povabimo na govorilno uro.
Ce u6enec res ne zna narediti domade naloge, potem (po sklepu uvodnih roditeljskih
sestankov v mesecu septembru 2014) star5i s podpisom potrdijo, da udenec kljub
prizadevanjem sam ni znal narediti domade naloge.
d. V Soli bomo stremeli k temu, da bi 6im ved u6encev redno delalo doma6e naloge.

c.

Obiskovanje ur dodatne strokovne pomo6i
a. Udenec, ki je po odlodbi komisije za usmerjanje upraviden do ur dodatne strokovne
pomodi, mora te ure redno obiskovati, 5e vedno pa mora sodelovati in delati pri poukub. ee neopravi6eno manjka pri 3 urah dodatne strokovne pomodi, obvestimo star5e. ee
neopravideno manjka pri petih urah DSP, za6nemo s postopkom spremembe odlocbe za
ukinitev ur DSP, ki jih ne obiskuje.
Obiskovanje dopolnilnega pouka in udne pomodi
a. Na Soli imamo organiziran dopolnilni pouk pri posameznih predmetih, nudimo tudi
udno pomod pri vseh predmetih.
b. Udencem, ki imajo nizke ali negativne ocene pri Solskih predmetih, nudimo
obiskovanje dopolnilnega pouka in udne pomodi, udenci pa so dolZni to sprejeti ter ure
dopo_lnilnega pouka in ucne pomodi redno obiskovati ter sodelovati pri njih.
c. Ce udenec petkrat brez utemeljenega razloga manjka pri dopolnilnem pouku ali udni
pomodi, o tem obvestimo star5e, udno pomo6 zanl pa ukinemo.

Jutranje varstvo, varstvo vozadev in dakanje na pouk

a. Pouk pricenjamo ob 8.20.
b. Posamezne dejavnosti se lahko pridnejo 2e ob 7.30 (izbirni predmeti, razredna ura,
dopolnilni in dodatni pouk).
c. Udenci pridejo v Solo 10 minut pred pricetkom pouka.
d. Udenci od 5. do 9. razreda do 8.15 poeakajo v avli v varstvu vozadev. Udenci od 1. do
4. razreda pocakajo na pouk v jutranjem varsfuu.
e. Za udence vozade organiziramo jutranje varstvo in varstvo po pouku do odhoda
avtobusa.
f. Udenci razredne stopnje ob zvonjenju podakajo uditelje v u6ilnicah. U6enci predmetne
stopnje ob zvonjenju po6akajo u6itelje pred u6ilnicami.
Udenci se med odmori ne zadrZu)e1o v garderobi.
Na malico pospremijo udence iz udilnic uditelji. V jedilnico vstopajo udenci v dasu
malice in kosila.
V telovadnico vstopalo udenci ob prisotnosti uditelja. Nanj podakajo v garderobah.

S
h.
i.

I
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j. V dasu prostih ur lahko u6enci podakajo v knjiZnici ali za to dolodeni udilnici.
k. V dopoldanskem dasu udenci ne zapu5dajo Sole, razen za potrebe pouka, pod
vodstvom uditelja ali strokovnih delavcev.
Udenci po kondanem pouku, podalj5anem bivanju ali drugih organiziranih dejavnostih
zapustijo Solo. Popoldne udenci in starSi vstopajo v Solo ali v Sportno dvorano le, kadar so
organizirane dejavnosti (govorilne ure, roditeljski sestanki, prireditve, delavnice ali
treningi). S tem zagotavljamo varnost otrok in zaposlenih, ki delajo v popoldanskem dasu.

Garderoba
a. V garderobi udenci odloZijo svoja obladila in devlje ter se preobujejo v Solske copate.
Omarice so namenjene odlaganju obutve in oblacil in ne shranjevanju Solskih potreb5din.
Udenci so odgovorni za svoj kljud.
b. lnformator ne odpira omaric. ee ucenci kljuc pozabUo doma, ostane njihova omarica
zaklenjena.
c. Ce kljud izgubijo, stro5ke izdelave novega kljuia krijejo sami oziroma njihovi starSi.
d. Omarice so lastnina Sole, zato udenci odgovorno ravnajo z njimi in jih ne unidujejo
(enako velja za notranjost omarice). Na koncu Solskega leta kljud vrnejo razredniku.
e. Vsako spremembo ali po5kodbo omarice udenec takoj sporodi razredniku.
f. Strokovna slu2ba ima pravico do vpogleda v omarice.
g. Za denar, mobilne telefone ali druge vredne stvari, ki jih ucenci puScajo v omaricah,
Sola ne odgovarja.
h. V garderobi se udenci med odmori ter po pouku ne zadrZujSo.

Obladila in obutev

a.

U6enci so obledeni primerno svoji starosti, letnemu dasu in dejavnostim, ki se bodo ta
dan izvajale v Soli. Obladila naj bodo 6ista.
b. Majice z neprimernimi napisi ali slikami, dekoltirane kratke majdke in hlade, iz katerih
se vidi spodnje perilo, niso primerna oblacila za 5olo. Prav tako v Soli niso primerna lidila.
c. U6enci si v garderobah sezujejo cevlje in se preobujejo v copate. No5enje copat je
obvezno. eevlje in vrhnja obladila pu56ajo v garderobi v garderobnih omaricah, na
obeSalnih stenah ali na policah. U6enci skrbijo za urejenost garderobe.
d. Pri pouku Sporta so udenci obledeni v Sportna oblacila in obuti v Sportne copate.
e. Na Sportnih dnevih, ekskurzijah in drugih oblikah Solskih dejavnosti izven prostorov
Sole morajo biti udenci oble6eni in obuti v skladu z navodili uditeljev.

Mobilni telefoni in druge elektronske naprave

a.

V Soli (pred, med, po pouku, v ucilnici, v jedilnici, v garderobi ali drugih prostorih Sole)
ni dovoljena uporaba mobilnih telefonov in drugih elektronskih naprav, ki imajo funkcije za
snemanje in/ali reprodukcijo slike, zvoka in drugih oblik komunikacije ter svetlobnih
uCinkov.
Udenci teh naprav ne uporabljajo pri organiziranih dnevih dejavnosti, ki potekajo izven
5ole.
ee morajo udenci poklicati domov, lahko to storijo v tajni5tvu Sole ali Solski
svetovalni sluZbi.

b.

c.

v
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d.

Uienci, ki prina5ajo elektronske naprave v 5olo, jih na lastno odgovornost pu5dajo v
garderobnih omaricah. Sola zanje ne odgovarja (Sola tudi ne odgovarja za denar
u6encev in za druge stvari, ki niso Solske potreb56ine, in jih imajo udenci v Soli).
e. Zvo6no in slikovno snemanje in fotografiranje u6encev in delavcev Sole brez
njihovega soglasja ni dovoljeno.

f. ee udenec uporablja

mobilni telefon ali elektronsko napravo, mu
Star5i napravo dobijo nazaj v Solski svetovani sluZbi ali pri ravnateljici.

jo

uditelj vzame.

9. dlen

(opravidevanje odsotnosti)

a. Pouk je doloden z urnikom. K uram prihajajo udenci todno. V primeru zamude so se
u6enci dol2ni opraviciti in navesti vzrok.
b. Odsotnost udenca od pouka opravidijo star5i pri razredniku ali v tajni5tvu Sole
(osebno, preko e-asistenta, pisno ali po telefonu) v roku petih delovnih dni po prihodu
udenca v 5olo.

c. ee razrednik v omenjenem roku ne prejme opraviCila, Steje izostanke za
neopravidene.
d. ee se neopraviieno izostajanje nadaljuje, uporabimo vzgojne ukrepe, ki so
opredeljeni

v tem dokumentu. ee se izostajanje nadaljuje, o

neopravi6enih urah

obvestimo center za socialno delo in prosimo za obravnavo udenca.
e. lzostanek do 5 delovnih dni opravidijo star5i, dalj5ega pa zdravnik.
KoriSdenje prostih dni so star5i dolZni najaviti 3 dni pred izostankom z obrazcem
Obvestilo o daljii odsotnosti, ki ga dobijo pri razredniku ali v Solski svetovalni sluZbi.
StarSi so dolini posebej odjaviti prehrano za das odsotnosti (to lahko storijo osebno v
blagajni, po telefonu ali s sporodilom SMS, preko elektronske poSte prehrana@2os-slb.si
ali preko spletnega obazca na Solski spletni strani).
lzreden odhod iz Sole (slabo podutje, zdravni5ki pregledi, druge obveznosti ...) je
dovoljen le z vednostjo razrednika oziroma uditelja, ki v razredu pouduje v easu odhoda,
in to v spremstvu star5ev ali skrbnikov udenca.
h. Ueenec je lahko iz upravidenih razlogov oproSden sodelovanja pri dolodenih urah
pouka ali drugih dejavnostih Sole, de starSi razredniku predloZijo potrdilo/opravidilo
zdravnika. U6enec je prisoten pri tej uri in opravlja naloge, ki jih zmore in ki ne ogro2ajo
njegovega zdtavja.
Za opraviievanje odsotnosti na dnevih dejavnosti in ekskurzijah veljajo enaka pravila
kot prl pouku.
Ce u6enec v Soli zaradi bolezni manjka dalj 6asa, se star5i in u6enec z razrednikom
dogovorijo, kako bo u6enec nadoknadil snov.
ee u6enec manjka le en dan, takrat ko bi moral pisati test, piSe test takoj naslednji
dan, ko pride v 5olo.

f.

S

i.
j.
k.

10. 6len

(pravice in odgovornosti star5ev)

Starii (skrbni ki/zakoniti zastopniki) imajo pravico:
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a.
b.

da vpi5ejo otroka v Solo v Solskem okoli5u, v katerem otrok prebiva;
da sodelujejo s 5olo na roditeljskih sestankih, govorilnih urah, delavnicah in drugih
oblikah sodelovanja ali po dogovoru z uditelji na drug na6in (telefonsko, pisno ...);
c. da preko predstavnikov v Svetu star5ev in Svetu Sole star5i soodlodajo pri potrditvi
LDN Sole, pravil Sole in nadstandardni ponudbi Sole ter uresni6ujejo druge interese v
skladu z zakonom in funkcijo Sveta star5ev ter Sveta Sole;
d. do informacij in obvestil o delu Sole (v ustni ali pisni obliki, ki jih razdelimo udencem,
ali pa so te informacije na voljo na oglasni deski naSe Sole ali na spletni strani Sole);
e. do sprotnega obveScanja o doseZenih rezultatih pri ocenjevanju za svojega otroka;
f. do vpogleda v izdelke in ocene v solski dokumentaciji le za svojega otroka;
g. da jih Sola ob koncu vsakega ocenjevalnega obdobja ustno ali pisno obvesti o udnem
uspehu u6enca;
h. do vpogleda v osebne podatke, ki se nana5ajo na njihovega otroka;
i. morebitnih udnih ali drugih teZavah, kr5itvah Solskih pravil ali hi5nega reda.

Govorilne ure so vsak prvi torek v mesecu, praviloma od 17. do 18. ure, in vsak petek ob
7.45, v ucilnici ali kabinetu. Ob predhodnem (telefonskem ali osebnem) dogovoru z
uditeljem lahko star5i pridejo na govorilno uro ob drugem dogovorjenem 6asu.
StarSi so odgovorni:

a. da njihov otrok redno in pravodasno prihaja k pouku in izpolni

osnovnoSolsko
obveznost,
b. da spremljajo delo u6enca v Soli in redno prihajajo na govorilne ure,
c. da spremljajo otrokovo Solsko delo doma,
d. da pravodasno opravidijo otrokovo odsotnost od pouka,
e. da sodelujejo pri re5evanju morebitnih otrokovlh udnih ali drugih teZav, konfliktov, ob
kr5itvah Solskih pravil ali hi5nega reda,
f. da se odzovejo vabilu na pogovor v 5olo,
g. da spo5tujejo druge dogovore,
h. da redno poravnajo denarne obveznosti do Sole,
i. da preberejo obvestila ali sporodila, ki jih je otrok prinesel iz Sole,
j. da poskrbijo, da u6enec pravodasno vrne obvestila ali druga sporo6ila, ki jih morajo
starSi podpisati,
k. da razredniku sporocijo otrokove morebitne zdravsfuene teZave, katerih poznavanje
(in ustrezno ukrepanje) je pomembno za otrokovo varnost.

Star5i ne re5ujejo sami sporov z otroki, ki niso njihovi. Prav tako sami ne re5ujejo med
vrstniSkih sporov. Ob morebitnih konfliktih o tem obvestijo razrednika ali Solsko
svetovalno sluZbo, ki bosta povabila na sestanek otroka in starSe.

ee star5i ne izpolnjujejo svojih odgovornosti ali obveznosti, jih uditelj povabi na razgovor:
najprej telefonsko, potem pisno, nazadnje pisno s povratnico. V primeru, da se star5i
vedkratnim povabilom ne odzovejo, o tem obvestimo pristojni center za socialno delo.

1

1. 6len

(v Soli ni dovoljeno)
Na obmodju Solskega prostora (in na dvori5du pred Solo ter na zelenicah okoli Sole) pred,
med in po pouku je prepovedano:
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a.

prinaSanje, posedovanje, ponujanje, prodajanje ali uZivanje alkohola, kajenje cigaret
in uZivanje drog ter druglh psihoaktivnih sredstev in napeljevanje soSolcev k takemu
dejanju v dasu pouka, dnevih dejavnosti in drugih organiziranih oblikah vzgojnoizobraZevalne dejavnosti, ki so opredeljene v letnem delovnem na6rtu Sole;
b. prihod v Solo pod vplivom alkohola ali drugih psihoaktivnih snovi,
c. uporaba pirotehnicnih in drugih sredstev, ki lahko ogroZajo zdravje ali Zivljenje;
d. vsako fizicno, psihidno, verbalno ali spolno nasilje nad ucenci in delavci Sole;
e. unidevanje Solske lastnine ali lastnine drugih udencev in delavcev Sole;
f. kraja lastnine Sole, drugih u6encev, delavcev ali obiskovalcev Sole;
g popravljanje in vpisovanje ocen v Solsko dokumentacijo,
h. neupravideno zapu56anje Solskih prostorov v 6asu poteka vzgojno-izobraZevalnega
procesa;
i. vstopanje v Solo z rolerji, skiroji;
j. nedovoljeno fotografiranje in snemanje,
k. metanje hrane ali obmetavanje z njo,
l. vsa ostala dejanja, ki jih veljavna zakonodaja opredeljuje kot kazniva.

12.

ilen

(krSitve)

Za kr5itev se Steje vsako ravnanje ali dejanje udenca, ki je v nasprotju s pravili Solskega
reda, ostalimi akti Sole ali veljavno zakonodajo. Kr5itve delimo na la2je, teZje in najteZje.
Pri razvr56anju krSitev si pomagamo s prilogo A tega pravilnika. O kr5itvah vodijo
razrednlki uradne zaznamke.

13.

ilen

(postopki in ukrepi v primeru kniitev)
V primeru ugotovljenih kr5itev teh pravil lahko Sola sproZi ustrezne postopke in ustrezno
ukrepa proti krSitelju. Pri tem mora dosledno upo5tevati naslednja na6ela:

a.
b.

c.

Uiencu se ne sme izredi ukrepa, s katerim bi bile krsene njegove zakonite pravice.
Spore je potrebno najprej reSevati na miren nadin.
Nadelo postopnosti: proti krSitelju, pri katerem je bila prvii ugotovljena krsitev, mora
Sola uvesti postopek, ki vodi do najmilejsega predvidenega ukrepa. v primeru
nadaljnjih kr5itev se ukrepi stopnjujejo.

Mlajsi ucenci za naltezje krSitve kazensko ne odgovarjajo. Ko u6enec dopolni 14 let
starosti, se njegova kr5itev presoja tudi z vidika mladoletnikove kazenske odgovornosti.

o postopkih in ukrepih odlodajo razredniki s svetovalno sluibo in vodstvom
Uradne zaznamke zapiSe in vodi razrednik.

Sole.

14. dlen

(vrste postopkov in ukrepov)
ob krsitvah Pravil Solskega reda lahko sola uporabi naslednje ukrepe in postopke glede
na vrsto kr5itve:
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a.
b.

razgovor (udenca z uditeljem, razrednikom, Solsko svetovalno sluZbo, ravnateljico),
razgovor z udencem in njegovimi starSi,
c. pogovor z u6enci, ki so bili udeleZeni v sporu,
d. organizacija nadomestnega vzgojno-izobraZevalnega procesa (motenje pouka,
goljufanje pri pouku, neudele2ba na ekskurzijah, v Soli v naravi ali pri drugih dnevih
dejavnosti),
e. dodatno deZurstvo, zapis razmi5ljanja o lastnem obna5anju,
samostojna predelava snovi za ure, pri katerih je udenec neopraviieno manjkal,
g. zvezek opaianj (za udence od 1. do 5. razreda),
h. opozorilo uditelja ali razrednika,
osebno opravidilo udenca,
poravnava materialne Skode,
k. zadianje na razgovoru v zvezi z re5evanjem problemov pri pouku s soglasjem in
vednostjo star5ev,
pisno obvestilo star5em ali vpis v e-asistenta,
m. poklicemo starie, ki uienca odpeljejo iz Sole,
n. ustni opomin,
o. vzgojni opomin,
p. moZnost premestitve v paralelni oddelek po 2. izredenem vzgojnem opominu (o
cemer odloCa uciteljski zbor Sole),
q. obvestilo oziroma prijava na policijo in/ali obvestilo pristojnemu centru za socialno
delo.

f.
i.
j.
l.

Kr5itve, ukrepi in postopki so podrobneje opisani v Prilogi A.
16. clen

(veljavnost pravil in izjava o seznanitvi)
Pravila Solskega reda zadnejo veljati po sprejetju na Svetu Sole. Z njimi se seznanijo vsi
zaposleni delavci, u6enci Sole in njihovi starii.
Datum: 8.5.2018

Predsednik Sveta zavoda:
Janez Ulen
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Priloga A: postopki in ukrepi v primeru krSitev
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