
 
Priloga:  

 

LAŽJE, TEŽJE IN NAJTEŽJE KRŠITVE ŠOLSKEGA REDA  

 

LAŽJE KRŠITVE  

 

1. Neprimeren odnos do hrane. 

2. Besedni napad na učitelja, učenca ali ostale delavce šole (neprimerne besede, pripombe…,).  

3. Nedovoljeno vstopanje v kabinete in druge prostore (razen učilnic, kjer ima pouk).  

4. Nespoštovanje zavezujočih dogovorov oz. izmikanje z lažmi. 

5. Neredno prinašanje šolskih pripomočkov (učbeniki, zvezki, športna oprema, drugi pripomočki). 

6. Odklanjanje dela. 

7. Neupoštevanje navodil učitelja. 

8. Odvzemanje sošolčevih učnih pripomočkov. 

9. Nedovoljeno vstajanje med poukom.  

10. Motenje sošolcev pri delu. 

11. Motenje pouka z nedovoljenim govorjenjem in neumestnimi pripombami.  

12. Izpostavljanje določenim nevarnostim brez dovoljenja učitelja. 

13. Skrivanje ali razmetavanje lastnine drugih učencev. 

14. Nedovoljena uporaba opreme in pripomočkov v telovadnici oz. v drugih učilnicah.  

15. Namerno povzročanje hrupa (vpitje, ropotanje,…). 

16. Motenje pouka z različnimi predmeti. 

17. Neupoštevanje pravil vzdrževanja čistoče v šolskih prostorih (pospravljanje šolskih miz, učilnice, skrb 

za red in čistočo v sanitarijah, nesmotrna uporaba toaletnega papirja in brisač).  

18. Neredno opravljanje nalog, ki so predvidene za dežurnega učenca. 

19. Neupoštevanje pravil vedenja med odmori. 

20. Neupoštevanje šolskega hišnega reda. 

21. Uporaba mobilnega telefona ali druge elektronske naprave, če le-ta predhodno ni bila dovoljena. 

22. Izogibanje ocenjevanju znanja. 

23. Prepisovanje pri ocenjevanju znanja. 

24. Zamujanje k pouku. 

25. Neopravičeno izostajanje od pouka (do 6 ur). 

26. … 

 

 

 

  



 
 

TEŽJE KRŠITVE  

 

1. Ponavljajoče se istovrstne lažje kršitve.  

2. Zapuščanje  šolskega poslopja v času pouka ali kakršne koli druge dejavnosti brez predhodne 

seznanitve učitelja oz. razrednika.  

3. Ponavljajoči se neopravičeni izostanki od pouka oz. neopravičeni izostanki zaradi namernega 

izogibanja določenemu predmetu ali učitelju (pet ur ali več, oziroma en dan pouka).  

4. Občasni neopravičeni izostanki nad 12 ur oziroma strnjeni neopravičeni izostanki nad 18 ur.  

5. Prinašanje predmetov (v šolo), ki lahko ogrozijo njegovo varnost ter varnost sošolcev.  

6. Namerno uničevanje šolske opreme, garderobnih omaric, zgradbe ali drugih stvari in predmetov 

učencev, delavcev in ostalih zaposlenih na šoli (manjša materialna škoda).  

7. Napeljevanje h kršitvam/nagovarjanje drugih h kršenju pravil, ki bi imelo za posledico lažjo ali težjo 

kršitev.  

8. Uničevanje dokumentov, ponarejanje podpisov in drugih podatkov v šolski dokumentaciji ali 

preizkusih znanja.  

9. Nepooblaščeno branje dokumentov osebne oz. zaupne narave, šolske dokumentacije.  

10. Žaljivo govorjenje – besedni napad na učitelja, učenca ali ostale delavce šole (žaljenje, preklinjanje, 

poniževanje, nestrpne opazke do drugačnih,…) 

11. Fizični napad na učenca, delavca šole ali ostale, ki se nahajajo na območju šolskega prostora, pri 

čemer nista ogrožena zdravje ali življenje.  

12. Prihod oziroma prisotnost v šoli pod vplivom alkohola, drog in drugih psihoaktivnih sredstev v času 

pouka.  

13. Spolno nadlegovanje učencev in delavcev šole, predvajanje erotičnih in pornografskih vsebin. 

14. Kršitev, ki s temi pravili ni opredeljena. 

 

 

  



 
 

NAJTEŽJE KRŠITVE  

 

1. Uporaba pirotehničnih sredstev v šoli, na zunanjih površinah šole ali na šolskih ekskurzijah.  

2. Psihično nasilje z elementi kaznivega dejanja, socialno izključevanje, osamitev, stigmatizacija, 

izsiljevanje ali ekonomsko nasilje, zahteve po denarju, grožnje, virtualno nasilje, izvajanje 

neposrednih ali prikritih oblik agresivnega vedenja do drugih učencev ali delavcev šole / vrstniško 

nasilje.  

3. Kraja lastnine šole, drugih učencev, delavcev ali obiskovalcev šole.  

4. Opravljanje nedovoljene pridobitne dejavnosti v šoli ali njeni okolici (prodaja).  

5. Popravljanje in vpisovanje ocen v šolsko dokumentacijo (dnevnike, redovalnice, spričevala).  

6. Uničevanje uradnih dokumentov ter ponarejanje podatkov in podpisov v uradnih dokumentih in 

listinah, ki jih izdaja šola.  

7. Fizični napad na učenca, učitelja, delavca šole ali drugo osebo, pri čemer sta ogrožena zdravje ali 

življenje.  

8. Kajenje ter prinašanje, posedovanje, ponujanje, prodajanje ali uživanje alkohola, drog ter drugih 

psihoaktivnih sredstev in napeljevanje sošolcev k takemu dejanju v času pouka, dnevih dejavnosti in 

drugih organiziranih oblikah vzgojno-izobraževalne dejavnosti.  

9. Napeljevanje h kršitvam/nagovarjanje drugih h kršenju pravil, ki bi imelo za posledico najtežjo 

kršitev.  

10. Namerno poškodovanje in uničevanje šolske opreme, zgradbe ter stvari in opreme drugih učencev, 

delavcev ali obiskovalcev šole ali uničevanje javnih prevoznih sredstev/namerno uničevanje opreme 

in drugega inventarja šole z večjo premoženjsko škodo.  

11. Objava slikovnih ali zvočnih posnetkov, fotografij v medijih ali uporaba slednjih z namenom 

zaničevanja ali zasmehovanja.  

12. Uporaba naprav, ki ogrožajo zdravje, varnost ali življenje drugih oseb.  

13. Oskrunitev ugleda šole s škodljivimi posledicami.  

14. Namerno poškodovanje in uničevanje tujega imetja v času šolskih dejavnosti izven šole z večjo 

premoženjsko škodo (večja premoženjska škoda).  

15. Laganje z namenom prikrivanja kaznivega dejanja.  

16. Goljufanje z elementi kaznivega dejanja in zahteve po pomoči pri goljufanju z elementi kaznivega 

dejanja.  

17. Spolno nadlegovanje učencev in delavcev šole, predvajanje erotičnih ali pornografskih vsebin z 

elementi kaznivega dejanja.  

 

 


