PRILOGA A

IZVRŠILNI PRAVILNIK STATUTA DIJAKINJ IN DIJAKOV
(Glej Odlok Predsednika Republike št. 235 z dne 21. novembra 2007- Pravilnik, ki spreminja in
dopolnjuje OPR št. 249 z dne 24.junija 1998, ki obravnava STATUT DIJAKINJ IN DIJAKOV
nižje in višje srednje šole)
1. člen - Uvod
Poglavitna naloga šole je, da vzgaja in izobražuje, ne pa da kaznuje. To načelo je osnova vseh
disciplinskih ukrepov. Vsak razredni svet lahko samostojno sklene, da za posamezen primer ne
uveljavi splošnih predpisov ter tako "izjemno" ravnanje vključi v strategijo splošne prevzgoje.
Zapovrstnost kazni ni in ne sme biti samodejna. Lažji prekrški, tudi večkratni, se lahko kaznujejo
z manjšimi kaznimi, hujši pa z ustreznimi kaznimi ali s prevzgojnimi postopki.
Kazen se naložiti takoj, da se zagotovi njeno zavedanje in torej učinkovitost.
Kazni se lahko naložijo tudi za prekrške zunaj šole, ki pa so izrazito povezani s šolskim
dogajanjem in so tako hudi, da odmevajo v šolskem okolju. Poziv staršem, naj se javijo v šoli, ne
gre razumeti kot disciplinsko kazen, temveč kot sredstvo informiranja in dogovarjanja za skupno
prevzgojno strategijo. Ko je mogoče, posamezni učitelj ali razredni svet poseže na preprečevalni
ravni.
2. člen - Narava in razvrstitev kazni in vzgojnih poboljševalnih posegov
K1 Ustna graja.
K2 Opomin v razredu.
K3 Opomin, dostavljen na dom.
K4 Poziv k nekajminutnemu individualnemu razmisleku zunaj učilnice pod skrbnim
profesorjevim nadzorom.
K5 Poziv k vodenemu razmisleku ob sodelovanju profesorja.
K6 Pisni ukor v učenčev osebni dnevnik.
K7 Pisni ukor v razredni dnevnik in v učenčev osebni dnevnik.
K8 Izključitev od pouka do treh dni, a z obveznim obiskovanjem šole.
K9 Izključitev od pouka do petnajst dni.
K10 Izključitev od pouka nad petnajst dni/ nepripustitev k zaključnemu državnemu izpitu.

Kazenske naloge razredni skupini se lahko naložijo samo v izrednih primerih in z natančno
vzgojno in didaktično strategijo.
3. člen - Subjekti, ki so pristojni za nalaganje kazni
Na osnovi OPR št. 235, člen 4, odstavek 6, z dne 21 novembra 2007 so za za disciplinske ukrepe,
ki predvidevajo izključitev od pouka odgovorni:
•

razredni svet za izključitve, ki ne presegajo 15 dni,

•

področni svet za izključitve, ki presegajo 15 dni ter za ne/pripustitvi dijaka h končnemu
ocenjevanju/k državnemu izpitu.

Pravice in dolžnosti šole, dijakov in družin so podrobno navedene tudi v Dogovoru o vzgojni
soodgovornosti, ki ga ob vpisu učenca podpišejo vse šolske komponente
4. člen - Način nalaganja kazni
Preden se dijaku naloži disciplinska kazen, sme predložiti svoja pojasnila:
• ustno zoper kazni od K1 do K7;
• ustno ali pisno in v prisotnosti staršev zoper kazni K8 do K10.
V primerih, ki predvidevajo izključitev, se dijakove starše takoj obvesti s priporočenim pismom,
ki se ga dostavi osebno, s fonogramom ali telegramom. V njem se sporoči dan in uro seje
zbornega organa ter vabilo staršem na zagovor.
Če se starši in dijak, kljub odrejenemu sporočilu, ne udeležijo seje, lahko razredni svet postopa na
osnovi aktov in pričevanj, s katerimi razpolaga. Če starši obvestijo, da seji ne morejo
prisostvovati, lahko ravnatelj imenuje skrbnika, ki nadomesti starše in pomaga dijaku.
Zborni organi izrečejo kazen brez prisotnosti dijaka, njegovih staršev ali dodeljenega skrbnika.
Izključitev od pouka lahko predvideva namesto odstranitve od vseh šolskih dejavnosti:
• obveznost obiskovanja vseh šolskih dejavnosti;
• obveznost obiskovanja vseh šolskih dejavnosti razen nekaterih;
• obveznost obiskovanja samo nekaterih šolskih dejavnosti;
• neudeležbo pri zunajšolskih didaktičnih dejavnostih, kot so ekskurzije, poučni izleti in
podobno.
Na predlog razrednega sveta se dijaku lahko ponudi možnost, da nadomesti izključitev od pouka
z dejavnostjo v korist šolske skupnosti.

V primeru izključitve mora ravnatelj pisno obvestiti starše. V sporočilu mora natančno navesti
razlog in datum ali datume, na katere se ukrep nanaša.
5. člen - Ustrezna kazen za prekrške
Ponavljajoče se zamude: od K1 do K7.
Ponavljajoče se odsotnosti: od K1 do K7.
Občasne odsotnosti: od K1 do K7.
Neopravičene odsotnosti ali zamude: od K1 do K7.
Pomanjkljivi didaktični pripomočki: od K1 do K7.
Neupoštevanje opomina, dostavljenega na dom: od K1 do K6.
Neupoštevanje opomina v šoli: od K1 do K8.
Motenje didaktičnih dejavnosti: od K1 do K8.
Nespoštljivo in žaljivo govorjenje, nadlegovanje tudi preko socialnih omrežij: od K1 do K9.
Psihološko nasilje nad drugimi: od K6 do K9.
Telesno nasilje nad drugimi: od K6 do K9.
Kazniva dejanja in telesne grožnje proti osebam: K10.
Če se prestopki nanašajo na šolsko opremo ali čistočo prostorov, mora dijak škodo popraviti ali
poravnati ter poskrbeti za čiščenje med rekreacijo ali v času, ko ni pouka.
6. člen - Jamstveni organ in spori
Notranji jamstveni organ šole sestavljajo ravnatelj, predstavnik učnega osebja in predstavnik
staršev; določi jih zavodski svet.
Proti disciplinskim kaznim se smejo starši pritožiti notranjemu jamstvenemu organu, ki dokončno
odloči o kazni.
Jamstveni organ odloči tudi o sporih, ki nastanejo znotraj šole v zvezi z izvajanjem tega
pravilnika in statuta dijakinj in dijakov, če za to zaprosi prizadeta oseba.

