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

1. Spremembe se nanašajo na vsebino 8.2 KRŠITVE DOLŽNOSTI.
Naštetim kršitvam se pred »drugo« doda
• uporaba mobilnih telefonov ali drugih naprav za fotografiranje, snemanje, poslušanje
glasbe ali igranje igric, razen če je s prisotnim učiteljem nedvoumno dogovorjeno
drugače
Pred spremembo:

8.2

KRŠITVE DOLŽNOSTI

Učenec, ki ne izpolnjuje svojih dolžnosti, stori kršitev.
Te so zlasti:
 ponavljajoče kršitve dolžnosti in neupoštevanje pravil;
 fizični napad na učenca, učitelja, delavca šole ali na drugo osebo;
 ogrožanje življenja in zdravja učencev in delavcev šole;
 verbalni napad na učenca, učitelja, delavca šole ali na drugo osebo;
 izsiljevanje drugih učencev ali delavcev šole;
 spolno nadlegovanje učencev ali delavcev šole;
 kraja šolske ali lastnine drugih učencev, delavcev ali obiskovalcev šole;
 namerno poškodovanje in uničevanje šolske opreme, zgradbe ter stvari in opreme drugih
učencev, delavcev ali obiskovalcev šole;
 neopravičeno izostajanje od pouka;
 kajenje ter prinašanje, posedovanje, ponujanje, prodajanje ali uživanje alkohola, drog ter
drugih psihoaktivnih sredstev in napeljevanje sošolcev k temu dejanju v času pouka in drugih
organiziranih oblik vzgojno-izobraževalne dejavnosti, prisotnost pod vplivom omenjenih
sredstev;
 uporaba pirotehničnih sredstev v šoli, na zunanjih površinah šole ali v času drugih organiziranih oblik vzgojno-izobraževalne dejavnosti;
 popravljanje pisnih ocenjevanj znanja, ki jih je učitelj že ocenil;
 uničevanje uradnih dokumentov ter ponarejanje podatkov in podpisov v uradnih dokumentih
in listinah, ki jih izdaja šola;
 popravljanje in vpisovanje ocen v šolsko dokumentacijo;
 prihod oz. prisotnost pod vplivom alkohola, drog ali drugih psihoaktivnih sredstev in napeljevanje sošolcev k takemu ravnanju v času pouka;
 drugo.

Po spremembi:

8.2

KRŠITVE DOLŽNOSTI

Učenec, ki ne izpolnjuje svojih dolžnosti, stori kršitev.

Te so zlasti:
 ponavljajoče kršitve dolžnosti in neupoštevanje pravil;
 fizični napad na učenca, učitelja, delavca šole ali na drugo osebo;
 ogrožanje življenja in zdravja učencev in delavcev šole;
 verbalni napad na učenca, učitelja, delavca šole ali na drugo osebo;
 izsiljevanje drugih učencev ali delavcev šole;
 spolno nadlegovanje učencev ali delavcev šole;
 kraja šolske ali lastnine drugih učencev, delavcev ali obiskovalcev šole;
 namerno poškodovanje in uničevanje šolske opreme, zgradbe ter stvari in opreme drugih
učencev, delavcev ali obiskovalcev šole;
 neopravičeno izostajanje od pouka;
 kajenje ter prinašanje, posedovanje, ponujanje, prodajanje ali uživanje alkohola, drog ter
drugih psihoaktivnih sredstev in napeljevanje sošolcev k temu dejanju v času pouka in drugih
organiziranih oblik vzgojno-izobraževalne dejavnosti, prisotnost pod vplivom omenjenih
sredstev;
 uporaba pirotehničnih sredstev v šoli, na zunanjih površinah šole ali v času drugih organiziranih oblik vzgojno-izobraževalne dejavnosti;
 popravljanje pisnih ocenjevanj znanja, ki jih je učitelj že ocenil;
 uničevanje uradnih dokumentov ter ponarejanje podatkov in podpisov v uradnih dokumentih
in listinah, ki jih izdaja šola;
 popravljanje in vpisovanje ocen v šolsko dokumentacijo;
 prihod oz. prisotnost pod vplivom alkohola, drog ali drugih psihoaktivnih sredstev in napeljevanje sošolcev k takemu ravnanju v času pouka;
 uporaba mobilnih telefonov ali drugih naprav za fotografiranje, snemanje, poslušanje glasbe
ali igranje igric, razen če je s prisotnim učiteljem nedvoumno dogovorjeno drugače;
 drugo.

2. Spremembe pravilnika 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

