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Na osnovi 3. člena Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah (Uradni list RS, 30/2018, v 
nadaljevanju pravilnik) določa ravnateljica Šolskega centra Rogaška Slatina naslednja  

 

ŠOLSKA PRAVILA O ŠOLSKEM REDU 
1. člen 

(vsebina pravil) 
Šolska pravila o šolskem redu v skladu s prvim odstavkom 3. člena pravilnika obsegajo: 

1. merila in postopek za podeljevanje pohval, nagrad in drugih priznanj dijakom, 
2. opravičene razloge za zamujanje ali predčasno odhajanje dijaka od pouka, 
3. opravičene razloge za oprostitev prisotnosti dijaka pri pouku in način njegove 

vključitve v vzgojno-izobraževalno delo v času oprostitve, 
4. način vključitve dijaka v vzgojno-izobraževalno delo v času prepovedi prisotnosti pri 

pouku in drugih oblikah izobraževalnega dela šole, 
5. pravila uporabe osebnih naprav za povezovanje s podatkovnim in 

telekomunikacijskim omrežjem, 
6. način sodelovanja s starši, 
7. vzgojno delovanje šole, 
8. druga pravila šolskega reda v skladu s predpisi. 

 

I. MERILA IN POSTOPEK ZA PODELJEVANJE POHVAL, NAGRAD IN DRUGIH 

PRIZNANJ DIJAKOM 

2. člen 
(kategorije in vrste pohval, nagrad in priznanj) 

Šolski center Rogaška Slatina podeljuje pohvale, nagrade, nazive, pokale in plakete v dveh 
kategorijah:  

 ob koncu vsakega letnika in  

 ob koncu izobraževanja. 

Ob koncu vsakega letnika se podeljujejo knjižne nagrade in pohvale.  

Ob koncu izobraževanja se podeljujejo bronaste in srebrne plakete šole, praviloma pa tudi 
pokal športnika šole, plaketa kulturnika šole in naziv NAJ-dijak/dijakinja šole. Prejemniki 
pokala športnika šole, plakete kulturnika šole in naziva NAJ-dijak/dijakinja šole so izjemoma 
lahko tudi dijaki nižjih letnikov. 

Zlata plaketa šole se podeli po opravljenem zaključku izobraževanja. 

Bronaste, srebrne in zlate plakete šole so praviloma stekleni izdelki umetniške vrednosti, 
opremljeni s posvetilom.  
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3. člen 
(merila in postopek podeljevanja knjižnih nagrad) 

Knjižne nagrade se podelijo:  

 ob koncu šolskega leta,  

 za odličen uspeh in/ali pomemben prispevek k delu oddelčne skupnosti.  

Kandidate za knjižne nagrade predlaga razrednik, o predlogu odloča celotni učiteljsko-
vzgojiteljski zbor z večino glasov in javnim glasovanjem.  

Knjižne nagrade podeli razrednik ob razdelitvi letnih spričeval. Seznam odličnih učencev se 
vsako leto sproti objavi v letopisu šole.  

4. člen 
(merila in postopek podeljevanja pohval) 

Pohvale (javne in razredne) se podelijo:  

 ob koncu šolskega leta,  

 za zavzeto sodelovanje pri interesnih dejavnostih ali drugih dejavnostih, ki sodijo v 
okvir obveznih izbirnih vsebin šole, 

 za delo v razredni skupnosti, 

 za posebne dosežke na področju prepoznavnosti šole v širšem slovenskem in/ali 
mednarodnem prostoru. 

Kandidate za pohvale predlagajo mentorji dejavnosti, pri kateri so dijaki zavzeto sodelovali v 
tekočem šolskem letu, oz. razredniki (za delo v razredni skupnosti).   

O predlogu odloča celotni učiteljsko-vzgojiteljski zbor z večino glasov in javnim glasovanjem. 
Javne pohvale podelijo mentorji na javni (zaključni) šolski prireditvi, razredne pa razrednik ob 
podelitvi letnih spričeval. 

5. člen 
(merila in postopek podeljevanja bronaste plakete šole) 

Bronasta plaketa Šolskega centra Rogaška Slatina se podeli:  

 ob koncu šolanja,  

 za posebne dosežke na področju prepoznavnosti šole v širšem slovenskem in/ali 
mednarodnem prostoru v vseh letih šolanja.  

Kandidate za bronasto plaketo šole predlagajo mentorji dejavnosti, pri katerih je dijak 
zavzeto sodeloval in tudi dosegal pomembne rezultate v vseh letih šolanja. O predlogu 
odloča celotni učiteljsko-vzgojiteljski zbor na konferenci za zaključne letnike z večino glasov 
in javnim glasovanjem.  

Bronaste plakete šole podeli ravnatelj javno na javni (zaključni) šolski prireditvi. 
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6. člen 
(merila in postopek podeljevanja srebrne plakete šole) 

Srebrna plaketa Šolskega centra Rogaška Slatina se podeli:  

 ob koncu šolanja,  

 za odličen uspeh v vseh letih šolanja.  

Kandidate za srebrno plaketo šole predlaga razrednik. Če kandidat izpolnjuje pogoje, se mu 
plaketa podeli avtomatično. Srebrno plaketo šole podeli razrednik na javni (zaključni) šolski 
prireditvi. 

7. člen 
(merila in postopek podeljevanja pokala športnika šole) 

Pokal športnika Šolskega centra Rogaška Slatina se praviloma podeli ob koncu šolanja, ob 
izjemnih dosežkih pa lahko tudi v nižjih letnikih, za izredne športne dosežke v vseh letih 
šolanja. 

Kandidata za pokal (praviloma enega, izjemoma lahko tudi več) predlaga mentor dejavnosti, 
pri kateri je dijak zavzeto sodeloval in tudi dosegal pomembne športne zmage v vseh letih 
šolanja. 

O predlogu odloča celotni učiteljsko-vzgojiteljski zbor na konferenci za zaključne letnike z 
večino glasov in javnim glasovanjem.  

Pokal podeli mentor na javni (zaključni) šolski prireditvi. 

8. člen 
(merila in postopek podeljevanja plakete kulturnika šole) 

Plaketa kulturnika Šolskega centra Rogaška Slatina se praviloma podeli ob koncu šolanja, ob 
izjemnih dosežkih pa lahko tudi v nižjih letnikih, za izredne dosežke na kulturnem področju v 
vseh letih šolanja.  

Kandidata za plaketo (praviloma enega, izjemoma lahko tudi več) predlaga mentor 
dejavnosti, pri kateri je dijak zavzeto sodeloval in tudi dosegal pomembne dosežke v vseh 
letih šolanja. 

O predlogu odloča celotni učiteljsko-vzgojiteljski zbor na konferenci za zaključne letnike z 
večino glasov in javnim glasovanjem.  

Plaketo kulturnika podeli mentor na javni (zaključni) šolski prireditvi. 

9. člen 
(merila in postopek podeljevanja naziva NAJ-dijak/dijakinja šole) 

Naziv NAJ-dijak/dijakinja šole se podeli: 

 praviloma ob koncu šolanja, ob izjemnih dosežkih pa lahko tudi v nižjih letnikih, 

 za aktivno, prizadevno in kakovostno sodelovanje pri šolskih in obšolskih dejavnostih 
ter izjemne dosežke na enem ali več področjih šolskega življenja, za ustrezen odnos, 
za prizadevanje za vrednote in delovanje po njih, 

 za posebne dosežke na področju prepoznavnosti šole v širšem slovenskem in/ali 
mednarodnem prostoru v vseh letih šolanja. 
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Kandidata za naziv NAJ-dijak/dijakinja šole (praviloma enega, izjemoma lahko tudi več) 
predlaga razrednik, skupina učiteljev oz. mentor dejavnosti, pri kateri je dijak zavzeto 
sodeloval in tudi dosegal pomembne dosežke v vseh letih šolanja. 

O predlogu odloča celotni učiteljsko-vzgojiteljski zbor na konferenci za zaključne letnike z 
večino glasov in javnim glasovanjem.  

Naziv podeli ravnateljica na javni (zaključni) šolski prireditvi. 

10. člen 
(merila in postopek podeljevanja zlate plakete šole) 

Zlata plaketa Šolskega centra Rogaška Slatina se podeli:  

 ob koncu šolanja,  

 za dosežen naziv zlati maturant oz. zlata maturantka. 

Če kandidat izpolnjuje pogoje, se mu plaketa podeli avtomatično.  

Zlato plaketo šole podeli ravnatelj javno, ob razglasitvi rezultatov splošne. oz. poklicne 
mature. 

11. člen 
(nabava pohval, nagrad in priznanj) 

Za nabavo pohval in knjižnih nagrad poskrbi vodstvo šole.  

Bronaste, srebrne in zlate plakete, pokal za športnika šole, plaketo za kulturnika šole in 
izdelek za NAJ-dijaka/dijakinjo šole se praviloma izdelajo pri praktičnem pouku v sodelovanju 
z učitelji praktičnega pouka.  

12. člen 
(tekmovanja znanja in raziskovalne naloge) 

Šolski center Rogaška Slatina na javni zaključni šolski prireditvi podeljuje srebrna in zlata 
priznanja, dosežena na regijskih in/ali državnih srečanjih mladih raziskovalcev, ter srebrna in 
zlata priznanja, dosežena na tekmovanjih iz poznavanja različnih predmetnih področij. 

13. člen 
(evidenca pohvaljenih in nagrajenih dijakov) 

Vodstvo šole vodi evidenco pohvaljenih in nagrajenih dijakov.  

 

II. OPRAVIČENI RAZLOGI ZA ZAMUJANJE ALI PREDČASNO ODHAJANJE DIJAKA 

OD POUKA 

14. člen  
(zamujanje in predčasno odhajanje od pouka)  

Zamujanje in predčasno odhajanje od pouka ni dovoljeno.  

O obstoju opravičenega razloga za zamujanje in/ali predčasno odhajanje od pouka (npr. 
okoliščine javnega prevoza v šolo in iz nje) presodi razrednik na osnovi pisne vloge staršev.  
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Če razrednik dovoli zamujanje in/ali predčasno odhajanje od pouka, to zabeleži v pedagoško 
dokumentacijo.  

Občasen predčasni odhod od pouka lahko dijaku dovoli tudi učitelj, ki vodi uro. 

 

III. OPRAVIČENI RAZLOGI ZA OPROSTITEV PRISOTNOSTI DIJAKA PRI POUKU IN 

NAČIN NJEGOVE VKLJUČITVE V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO V ČASU 

OPROSTITVE 

15. člen  
(razlogi za oprostitev prisotnosti dijaka pri pouku)  

Dijak je iz zdravstvenih razlogov lahko oproščen sodelovanja pri pouku na osnovi 
zdravniškega potrdila.  

16. člen  
(vključitev v vzgojno-izobraževalno delo v času oprostitve)  

O načinu vključitve v vzgojno-izobraževalno delo v času oprostitve sodelovanja pri pouku do 
enega meseca se dijak dogovori z učiteljem, ki vodi uro/je nosilec predmeta.  

O načinu vključitve v vzgojno-izobraževalno delo v času oprostitve sodelovanja pri pouku nad 
enim mesecem odloči ravnateljica in o odločitvi pisno obvesti starše. 

Razrednik v predpisani dokumentaciji pisno evidentira vrsto in trajanje oprostitve 
sodelovanja pri pouku in o tem obvesti oddelčni učiteljski zbor. 

 

IV. NAČIN VKLJUČITVE DIJAKA V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO V ČASU 

PREPOVEDI PRISOTNOSTI PRI POUKU IN DRUGIH OBLIKAH IZOBRAŽEVALNEGA 

DELA ŠOLE 

17. člen  
(prepoved prisotnosti pri pouku in zaseg ogrožajočega predmeta) 

Šola lahko dijaku prepove prisotnost pri pouku in drugih oblikah izobraževalnega dela šole, 
če s svojim ravnanjem ogroža oz. bi lahko ogrozil svoje življenje ali zdravje oz. življenje ali 
zdravje drugih. Prepoved lahko traja največ do konca šolskih obveznosti tistega dne, v 
primeru hujših ali dolgotrajnejših posledic kršitve pa lahko največ do zaključka postopka 
vzgojnega ukrepanja.  

Šola lahko zaseže predmet, s katerimi dijak ogroža oziroma bi lahko ogrozil svoje življenje ali 
zdravje oziroma življenje ali zdravje drugih ali povzroča oziroma bi lahko povzročil materialno 
škodo. 

Če gre za predmet, s katerim dijak lahko stori dejanje, ki ima elemente kaznivega dejanja, 
mora šola o tem obvestiti pristojne organe pregona in ravnati v skladu z njihovimi navodili.  
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Šola o prepovedi prisotnosti pri pouku in drugih oblikah izobraževalnega dela šole oz. o 
zasegu predmeta dijaku izda sklep najpozneje do konca pouka tistega dne. V sklepu se 
opredelita razlog za izrek prepovedi oz. zasega in trajanje prepovedi oz. zasega.  

18. člen 
(vključitev v vzgojno-izobraževalno delo v času prepovedi prisotnosti pri pouku) 

O prepovedi prisotnosti pri pouku šola nemudoma obvesti starše oz. skrbnike mladoletnega 
dijaka, v primeru podanega soglasja dijaka pa tudi starše oz. skrbnike polnoletnega dijaka.  

Če je mogoče, se še istega dne opravijo potrebni razgovori z dijakom in starši oz. skrbniki.  

Za dijaka, ki mu je izrečena daljša prepoved pristnosti pri pouku in drugih oblikah 
izobraževalnega dela šole, se način vključitve v vzgojno-izobraževalno delo določi s sklepom, 
ki ga izda ravnatelj po predhodno pridobljenem mnenju oddelčnega učiteljskega zbora in 
svetovalne službe. 

 

V. PRAVILA UPORABE OSEBNIH NAPRAV ZA POVEZOVANJE S PODATKOVNIM IN 

TELEKOMUNIKACIJSKIM OMREŽJEM 

19. člen 
(uporaba mobilnih telefonov in drugih komunikacijskih ter snemalnih naprav) 

Mobilni telefoni in druge komunikacijske naprave morajo biti med poukom izklopljene. 
Njihova uporaba med poukom in drugimi vzgojno-izobraževalnimi oblikami dela je strogo 
prepovedana, razen v primerih, ko učitelj uporabo dovoli zaradi potreb vzgojno-
izobraževalnega dela. 

V šoli ni dovoljena uporaba snemalnih naprav, razen v primerih, ko to učitelj oz. šola izrecno 
dovoli za potrebe evalvacije oz. samoevalvacije in pozitivne promocije.  

 

VI. NAČIN SODELOVANJA S STARŠI 

20. člen 
(načini sodelovanja s starši)  

Starši imajo pravico do obveščenosti o življenju in delu na šoli. V ta namen šola:  

 organizira roditeljske sestanke ter tedenske in mesečne govorilne ure za starše,  

 pripravi predstavitveno publikacijo šole,  

 sproti posodablja vsebine na spletni strani šole.  

 

21. člen 
(roditeljski sestanki in govorilne ure) 

Šola organizira tri roditeljske sestanke letno. Skliče in vodi jih razrednik.  

Dvakrat letno šola organizira popoldanske govorilne ure za starše. Datuma se razpišeta ob 
začetku šolskega leta in sta objavljena v predstavitveni publikaciji šole in na šolski spletni 
strani.  
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Na začetku šolskega leta učitelji razpišejo termine tedenskih govorilnih ur za starše. Termini 
so objavljeni na spletni strani šole.  

Zaradi zagotavljanja kakovostne povratne informacije je zaželeno, da starši učitelju oz. 
razredniku predhodno napovejo svoj prihod na govorilno uro.  

22. člen 
(obveščanje dijakov in staršev) 

Obveščanje dijakov in staršev poteka: 

 na oglasnih mestih v prostorih šole, 

 na spletni strani šole, 

 preko razglasnega sistema in okrožnic. 

Razrednik se s starši dogovori o načinu medsebojnega obveščanja (e-pošta, telefon …) na 
prvem roditeljskem sestanku. 

23. člen 
(spletna stran šole) 

Šola na svojih spletnih straneh objavi: 

 vizijo in poslanstvo šole,  

 predmetnike izobraževalnih programov,  

 šolska pravila o šolskem redu in ocenjevanju znanja, 

 predstavitveno publikacijo šole,   

 sestavo nekaterih organov šole, kot sta Svet šole in Svet staršev,  

 zapisnike sej Sveta staršev in  

 druge pomembne informacije, pomembne za kakovostno obveščenost vseh 
deležnikov.  

24. člen 
(obveščanje o odsotnosti) 

Če dijak ne more prisostvovati pri šolskih obveznostih, starši ali skrbniki oz. polnoletni dijak 
obvestijo šolo o njegovi odsotnosti v treh delovnih dneh od prvega dne odsotnosti.  

Če tega ne storijo, šola o odsotnosti mladoletnega dijaka obvesti starše dijaka naslednji dan.  

25. člen 
(opravičevanje odsotnosti) 

Odsotnost dijaka opraviči razrednik na podlagi presoje vzroka odsotnosti v opravičilu. 

26. člen  
(neopravičena odsotnost)  

Razrednik ne opraviči odsotnosti dijaka v naslednjih primerih: 

 če se ne upoštevajo določila 24. in 26. člena teh pravil,  

 če dijak brez dovoljenja učitelja ali razrednika zapusti pouk, 

 če je dijak prisoten pri pouku posameznega dne le pri posameznem predmetu oz. uri,  

 če dijak ne napove pravočasno svoje zadržanosti od izobraževalnih oblik dela izven 
šole. 
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27. člen 
(dovoljena in napovedana odsotnost) 

Odsotnost od ure pouka dovoli učitelj, ki uro vodi.  

Starši, ob njihovem soglasju pa tudi športne, kulturne in druge organizacije ali šole, lahko s 
pisno vlogo zaprosijo za dijakovo odsotnost od pouka.  

Odsotnost do treh dni dovoli razrednik, nad tremi dnevi pa ravnateljica.  

 

VII. VZGOJNO DELOVANJE ŠOLE 

28. člen 
(vzgojno delovanje) 

Šola z vzgojnim delovanjem ozavešča dijake predvsem o: 

 splošno-civilizacijskih vrednotah, 

 pravicah in dolžnostih, 

 zdravem načinu življenja in izrabi prostega časa, 

 varovanju pred nevarnostmi in tveganji, 

 različnih vrstah nasilja, 

 tveganem spolnem vedenju, 

 varstvu okolja. 

29. člen  
(pravice in dolžnosti dijaka) 

V času šolske obveznosti šola dijaku zagotavlja predvsem kakovosten pouk, sprotne in 
objektivne informacije ter strokovno pomoč in svetovanje v zvezi z izobraževanjem. 

V času šolske obveznosti je dolžnost dijaka predvsem: 

 prisostvovati pri pouku in drugih oblikah izobraževalnega dela šole, 

 opravičiti svojo odsotnost v skladu s predpisanim postopkom, 

 ravnati v skladu s predpisi, šolskimi pravili in navodili šole, 

 skrbeti za zdravje, varnost in integriteto, 

 skrbeti za čisto in varno okolje, 

 spoštovati splošne civilizacijske vrednote in posebnosti različnih kultur, 

 spoštovati pravice dijakov, delavcev šole in drugih, 

 prispevati k ugledu šole, 

 odgovorno ravnati s premoženjem šole, lastnino dijakov, delavcev šole in drugih. 

30. člen  
(prepovedi)  

V času šolske obveznosti je prepovedano: 

 kajenje, uživanje alkohola ali prepovedanih drog, 

 prisotnost pod vplivom alkohola ali prepovedanih drog, 

 posedovanje, ponujanje ali prodajanje alkohola in prepovedanih drog, 
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 posedovanje oziroma uporaba predmetov oziroma sredstev, ki ogrožajo varnost in 
zdravje ljudi ali varnost premoženja. 

31. člen 
(kršitve prepovedi)  

Strokovni delavec, ki presodi, da je dijak pod vplivom alkohola in/ali drugih opojnih substanc 
ali drugače krši določila prejšnjega člena, o tem obvesti ravnateljico, svetovalno službo ali 
razrednika oz. drugo pooblaščeno osebo.  

Ravnateljica, razrednik ali druga pooblaščena oseba o kršitvi prepovedi nemudoma obvesti 
starše. V primeru, da dijak ali starši nasprotujejo presoji strokovnih delavcev šole, se lahko 
(za ugotovitev dejanskega stanja) odredi pregled dijaka in njegove lastnine ter preizkus z 
alkotestom in/ali testom na opojne substance, ki ga opravi pooblaščena inštitucija ali 
pooblaščen strokovni delavec.  

V primeru, da je dijak pri omenjenem preizkusu  pozitiven, plača preizkus sam oz. njegovi 
starši. V primeru, da dijak odkloni preizkus z alkotestom ali testom na opojne substance, 
ravnateljica ali pooblaščena oseba oz. vodja aktivnosti pokliče starše, da pridejo po dijaka. O 
celotnem postopku se vodi zapisnik, ki je osnova za ukrepanje v skladu s temi šolskimi pravili.  

32. člen 
(vzgojni ukrepi)  

Dijaku se lahko izreče:  

 opomin,  

 ukor razrednika,  

 ukor ravnatelja ali  

 izključitev.  

33. člen 
(opomin in ukor) 

Opomin, ukor razrednika in ukor ravnatelja se dijaku lahko izreče zaradi naslednjih kršitev: 

 neprimeren odnos do pouka, dijakov, delavcev šole in drugih, 

 neprimeren odnos do šolskega ali drugega premoženja, 

 neupoštevanje predpisov in šolskih pravil. 
 
Za 10 neopravičenih ur se dijaku izreče opomin, za 20 neopravičenih ur se mu izreče ukor 
razrednika, za 30 neopravičenih ur pa ukor ravnatelja.  
 

34. člen 
(izključitev in pogojna izključitev) 

Dijaka se lahko izključi iz šole zaradi naslednjih kršitev: 

 ogrožanje svojega življenja ali zdravja oz. življenja ali zdravja drugih, ki ima ali bi lahko 
imelo za posledico težjo telesno poškodbo oziroma težje duševne motnje, 

 namerno uničenje oziroma poškodovanje šolskega ali drugega premoženja, s katerim 
je povzročena večja materialna škoda, 
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 vdor v varovani podatkovni sistem, s katerim je bila povzročena škoda ali pridobljena 
korist, 

 uničenje ali ponarejanje šolske dokumentacije, 

 posedovanje predmetov oziroma sredstev, ki ogrožajo varnost, življenje in zdravje 
ljudi ali varnost premoženja, 

 posedovanje, ponujanje ali prodajanje prepovedanih drog, 

 posedovanje, ponujanje ali prodajanje alkohola, 

 prisotnost pod vplivom alkohola ali prepovedanih drog oziroma uživanje alkohola ali 
prepovedanih drog, 

 neopravičene odsotnosti od pouka, ki znaša 35 ur v šolskem letu. 

Izključitev iz šole traja do konca šolskega leta, če pa je bil dijaku ukrep izrečen mesec dni ali 
manj pred iztekom pouka v skladu s šolskim koledarjem, lahko izključitev traja še največ do 
konca naslednjega šolskega leta. 

Izključitev iz šole se lahko izreče pogojno, tako da se ta ne izvrši, če dijak v pogojnem 
obdobju, ki lahko traja največ eno leto, ne stori kršitve iz prvega odstavka tega člena. Če dijak 
v pogojnem obdobju stori kršitev iz prvega odstavka tega člena, se pogojna izključitev lahko 
prekliče. 

35. člen  
(vodenje postopka vzgojnega ukrepanja)  

Postopek izrekanja opomina in ukora vodi razrednik, postopek izrekanja izključitve vodi 
ravnatelj.  

V postopku ugotavljanja kršitev ima dijak pravico do zagovora, pri katerem sodelujejo starši 
mladoletnega dijaka. Pri zagovoru polnoletnega dijaka pa starši lahko sodelujejo, če dijak s 
tem soglaša. 

Če s starši ni bilo mogoče vzpostaviti stika ali če so prisotnost odklonili, se zagovor dijaka 
lahko izvede brez njihove prisotnosti. Na željo dijaka pri zagovoru sodeluje strokovni delavec 
šole. 

Pri izbiri ukrepa se upoštevajo teža kršitve, odgovornost dijaka za kršitev, osebnostna zrelost 
dijaka, nagibi, zaradi katerih je storil dejanje, okoliščine, v katerih je bilo dejanje storjeno, 
druge okoliščine, pomembne za ukrepanje in možne posledice ukrepanja. 

Če ravnatelj v postopku ugotovi, da ne gre za kršitev, za katero se lahko izreče izključitev, 
postopek vzgojnega ukrepanja nadaljuje razrednik in obratno, če razrednik v postopku 
ugotovi, da gre za kršitev, za katero se lahko izreče izključitev, postopek vzgojnega ukrepanja 
nadaljuje ravnatelj.  

Če se po proučitvi vseh okoliščin ugotovi, da dijak potrebuje pomoč oziroma svetovanje, se 
lahko postopek vzgojnega ukrepanja zoper dijaka ustavi. 

36. člen 
(izrek vzgojnega ukrepa) 

O vzgojnem ukrepu se dijaku vroči pisni sklep v osmih dneh po izreku vzgojnega ukrepa. 
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Sklep o izreku vzgojnega ukrepa mora biti obrazložen in vsebovati mora pouk o pravnem 
varstvu. 

37. člen 
(alternativni ukrepi) 

Pri izreku alternativnega ukrepa (pobotanje oz. poravnava spora, poprava škodljivih posledic, 
izvršitev nekega neobveznega dobrega dela oz. naloge …) se pisno določijo način izvrševanja 
alternativnega ukrepa, trajanje, kraj in rok za izvršitev ukrepa, ter oseba, ki bo spremljala 
izvajanje ukrepa. 

Alternativni ukrep se izvršuje tako, da je dijaku omogočeno obiskovanje pouka. 

Z vsebino in načinom izvrševanja alternativnega ukrepa se seznani dijaka in starše, starše 
polnoletnega dijaka pa, če dijak s tem soglaša. Če dijak z določenim alternativnim ukrepom 
ne soglaša ali ga ne izvrši na določen način in v določenem roku, se mu izreče vzgojni ukrep. 

38. člen 
(udeležba pri dejavnostih, ki jih šola organizira kot nadstandard) 

Pravila ŠCRS o šolskem redu se nanašajo na vse šolske aktivnosti, tudi tiste, ki se izvajajo 
zunaj šole in/ali kot nadstandard.  

Zaradi disciplinskih prekrškov v času šolanja lahko učiteljsko-vzgojiteljski zbor dijaku prepove 
udeležbo na dejavnostih, ki jih šola organizira kot nadstandard (vse prostoizbirne dejavnosti). 

Starši in dijak lahko pisno zaprosijo za umik prepovedi. O umiku prepovedi odloča učiteljsko-
vzgojiteljski zbor. 
 

VII. DRUGA PRAVILA ŠOLSKEGA REDA V SKLADU S PREDPISI 

39. člen 
(varovanje premoženja in poškodbe inventarja) 

Vsi dijaki, delavci šole in obiskovalci skrbijo za varstvo šolskega premoženja ter premoženja 
dijakov, delavcev šole in obiskovalcev.  

Škodo, ki jo dijak povzroči namerno, iz malomarnosti ali nepazljivosti, mora poravnati ali 
odpraviti. Za škodo, pri kateri storilca ni mogoče ugotoviti oz. je bila povzročena kolektivno, 
nosi odgovornost oddelek oz. skupina dijakov, ki je sodelovala pri nastanku škode. 

40. člen 
(premoženje dijakov) 

Dijak naj ne nosi v šolo večjih denarnih vsot in predmetov večje vrednosti, ker šola ne 
odgovarja zanje. 

41. člen 
(prihod v šolo) 

Ob vstopu v šolske prostore se dijak v garderobi preobuje v sobne copate. Čevlje in vrhnja 
oblačila odloži v garderobno omarico. Dijak, ki biva v dijaškem domu, pride v šolske prostore 
v sobnih copatih, razen v učilnice praktičnega pouka, kjer mora biti obut v obuvalo s tršim 
podplatom. 
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42. člen 
(izhod iz šole) 

Med odmori in prostimi urami lahko dijak zapusti šolske prostore. Kakršen koli izhod iz šole 
je dovoljen samo v čevljih. 

43. člen 
(parkiranje) 

Če se dijak pripelje v šolo z avtomobilom, ga parkira na parkirišču ob Steklarski ulici, vendar 
ne pred šolsko stavbo. Kolo, motorno kolo ali moped dijak parkira ob vhodu v šolo, na 
prostoru, ki je za to določen in označen z ustrezno označbo. Naslanjanje omenjenih 
prevoznih sredstev na šolsko stavbo ni dovoljeno.  

 
44. člen 

(vedenje) 
Dijak se je na šoli dolžan gibati mirno in se dostojno vesti. Psihično, fizično in spolno nasilje je 
strogo prepovedano in predstavlja najtežjo kršitev. Pisanje in risanje po klopeh in zidovih ni 
dovoljeno. Prepovedano je sedenje na okenskih policah.  

45. člen 
(zadrževanje zunaj učilnic) 

Po končanem odmoru mora dijak biti v učilnici (z izjemo tistih učilnic, ki se zaklepajo). 
Zadrževanje zunaj učilnic po zvonjenju ni dovoljeno. Med prosto uro in po končanem pouku 
se dijak zadržuje v šolskem parku, knjižnici ali na prostorih, namenjenih individualnemu in 
skupinskemu delu. Zadrževanje v prostoru za rekreacijo dijaškega doma je mogoče le v 
dogovoru z vzgojiteljem.  

46. člen 
(zadrževanje pred zbornico) 

Dijak se pred zbornico praviloma ne zadržuje. V kolikor potrebuje koga od učiteljev, poišče 
dežurnega učitelja in ga poprosi za pomoč.  

47. člen 
(malica) 

Dijak praviloma malica v šolski jedilnici. Pri tem lahko torbo odloži pri mizi dežurnega dijaka, 
vendar ne tako, da zapira prehod po hodniku in stopnišču.  

Dijak tik pred poukom in med poukom ne sme prinašati hrane in pijače v učilnice. Malicanje 
v učilnicah za praktični pouk, specializiranih učilnicah in telovadnici je strogo prepovedano.  

48. člen 
(čistoča) 

Dijak je dolžan skrbeti za red in čistočo v vseh prostorih šole (učilnice, hodniki, stranišča, 
učilnice za praktični pouk), dijaškem domu in v širši okolici šole in dijaškega doma.  

49. člen 
(splošni bonton in pozdravljanje) 

Na šoli si prizadevamo za kulturo pozdravljanja. Spoštujemo pravice drugih in se spoštljivo 
vedemo do sošolcev, učiteljev, delavcev šole in obiskovalcev. 

Ko učitelj vstopi v razred, mora biti dijak na svojem mestu in pozdraviti učitelja.  
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50. člen 
(sodelovanje pri pouku) 

Med poukom mora biti dijak discipliniran in pazljivo spremljati učiteljevo razlago ter aktivno 
sodelovati v učnem procesu. S sabo mora imeti gradiva in pripomočke za delo, ki jih predvidi 
oz. zahteva nosilec predmeta. 

51. člen 
(red v učilnici) 

Po končani šolski uri so dijaki dolžni za seboj pospraviti učilnico in urediti mize ter stole. Z 
razporeda na notranji strani vrat učilnice je razviden razpored pouka v učilnici.  
 

52. člen 
(dolžnosti reditelja) 

Dolžnosti reditelja so:  

 v razred pride prvi, iz njega odide zadnji, 

 ob vstopu v razred pregleda učilnico in ugotovi morebitne poškodbe inventarja, ki jih 
sporoči učitelju, 

 večje poškodbe inventarja reditelj po končani šolski uri v pisni obliki sporoči v 
tajništvo šole, 

 skrbi za red in čistočo v učilnici ter čisti tablo (tudi ob prihodu v učilnico),  

 še pred prihodom učitelja poskrbi za kredo, 

 obvešča učitelja o odsotnosti dijakov za vsako uro posebej,  

 prinaša učna in druga sredstva, potrebna za pouk, 

 prezrači učilnico ob odmoru, 

 ob izhodu iz učilnice ugasne luči, 

 deset minut po zvonjenju javi odsotnost učitelja v tajništvo šole, v primeru, da je to 
zaprto, pa dežurnemu učitelju, 

 opravlja druge naloge po naročilu razrednika, učitelja, dežurnega učitelja ali vodstva 
šole. 

53. člen 
(trajanje rediteljstva) 

Rediteljstvo praviloma traja en teden. Če reditelj ne opravlja svojih dolžnosti, se mu 
rediteljstvo praviloma podaljša za en teden, nato pa razrednik lahko vzgojno ukrepa.  

54. člen 
(veljavnost) 

Ta pravila začnejo veljati 1. decembra 2018. Z dnem uveljavitve teh pravil prenehajo veljati:  

 Hišni red ŠC Rogaška Slatina, ki je bil v veljavi od 15. aprila 2018,  

 Šolska pravila ŠCRS o izrekanju vzgojnih ukrepov, ki so bila v veljavi od 1. septembra 
2014, 

 Šolska pravila ŠCRS o merilih in postopku podeljevanja pohval, nagrad in priznanj, ki 
so bila v veljavi od 1. septembra 2014,  

 Šolska pravila ŠCRS o izobraževalnem delu zunaj šole, ki so bila v veljavi od  1. 
septembra 2014. 

 
Ravnateljica ŠCRS 

mag. Dubravka Berc Prah 




