
Svet Zavoda Osnovne šole Koroški jeklarji je na 5. seji dne 27. 9. 2018 sprejel 
 

SPREMEMBE PRILOGE K PRAVILOM ŠOLSKEGA REDA 
 
 

1. Spremembe se nanašajo na vsebino I. VZGOJNI UKREPI ZA POSAMEZNE KRŠITVE  
 
Pri točki 19 se besedilo  
 

UKREP: 
 

a. Prisotni učitelj napravo odvzame, napiše zapisnik (ime in priimek učenca, naziv in tip naprave, 
kratka obrazložitev odvzema) in jo izroči razredniku oz. šolski svetovalni službi, kjer jo lahko 
starši/skrbniki ob dogovorjenem terminu po pogovoru z razrednikom oz.  šolsko svetovalno 
delavko in otrokom prevzamejo. 

 
Nadomesti z besedilom 

 
UKREP: 
 

a. Prisotni učitelj učenca opozori, da se mobilne in podobne naprave v času pouka ali na dnevih 
dejavnosti ne smejo uporabljati, razen če je s prisotnim učiteljem nedvoumno dogovorjeno 
drugače. Od učenca zahtevajo, naj napravo izključi in pospravi v šolsko torbo. O kršitvi učitelj 
obvesti razrednika in starše ter z njimi in učencem opravi razgovor. Obvesti jih (učenca in 
starše), da bo učenec, v kolikor bo kršitev še trikrat ponovil, dobil vzgojni ukrep. 

 
 
 
      Pred spremembo: 
 

19. Učenec v šoli ali na dnevih dejavnosti uporablja mobilni telefon oz. druge naprave za  

fotografiranje, snemanje, poslušanje glasbe, igranje video igric 

(omenjene naprave se med poukom in na dnevih dejavnostih ne smejo uporabljati, če 

ni s prisotnim učiteljem nedvoumno dogovorjeno drugače - izjema je lahko npr. nujni 

klic ob prisotnosti učitelja). 

 
UKREP: 
 

a. Prisotni učitelj napravo odvzame, napiše zapisnik (ime in priimek učenca, naziv in tip naprave, 

kratka obrazložitev odvzema). Napravo izroči razredniku oz. šolskemu svetovalnemu de-

lavcu, kjer jo lahko starši/skrbniki ob dogovorjenem terminu po pogovoru z razrednikom oz.  

šolskim svetovalnim delavcem in otrokom prevzamejo. 

 
 
      Po spremembi: 
 

19. Učenec v šoli ali na dnevih dejavnosti uporablja mobilni telefon oz. druge naprave za  

fotografiranje, snemanje, poslušanje glasbe, igranje igric 

(omenjene naprave se med poukom in na dnevih dejavnostih ne smejo uporabljati, če 

ni s prisotnim učiteljem nedvoumno dogovorjeno drugače). 



 
UKREP: 

a. Prisotni učitelj učenca opozori, da se mobilne in podobne naprave v času pouka ali na dnevih 

dejavnosti ne smejo uporabljati, razen če je s prisotnim učiteljem nedvoumno dogovorjeno 

drugače Od učenca zahtevajo, naj napravo izključi in pospravi v šolsko torbo. O kršitvi učitelj 

obvesti razrednika in starše ter z njimi in učencem opravi razgovor. Obvesti jih (učenca in 

starše), da bo učenec, v kolikor bo kršitev še trikrat ponovil, dobil vzgojni ukrep. 

 
 

 
2.  Spremembe začnejo veljati naslednji dan po sprejemu na Svetu zavoda. Sprememba pravilnika se 
objavi na spletni strani in na oglasni deski. 
 
 
Ravne na Koroškem, dne 27. 9. 2018 
 

 

 


