PRAVILA ŠOLSKEGA REDA – STARA VERZIJA (str.5) odlomek
5.1.2 Uporaba računalnikov, mobilnih telefonov, drugih predvajalnikov in snemalnih naprav
 Učenci ne smejo v učilnici uporabljati učiteljevega prenosnega računalnika brez njegovega
dovoljenja.
 Učenci s šolskih računalnikov ne smejo dostopati do socialnih omrežij (Facebook, Network…).
 Učenci ne smejo šolskih računalnikov uporabljati za brskanje po neustreznih vsebinah (pornografija,
nasilje…).
 Med poukom in v času dejavnosti ne uporabljamo mobitelov, glasbenih predvajalnikov in
snemalnih naprav. Za svojo lastnino smo odgovorni sami.
 V šoli je prepovedano nedogovorjeno fotografiranje in snemanje.
 V primeru neupoštevanja pravil učitelj napravo odvzame in o prekršku obvesti razrednika, le-ta pa
starše. Napravo odda ravnatelju.
 Odvzeto izroči ravnatelj staršem.
 Nepooblaščeno uporabo snemalnih in drugih naprav bo šola obravnavala kot hujšo kršitev hišnega
reda in predpisov o varstvu osebnih podatkov.

PRAVILA ŠOLSKEGA REDA – NOVA VERZIJA odlomek

5.1.2 Uporaba računalnikov, mobilnih telefonov, drugih predvajalnikov in snemalnih naprav
 Učenci ne smejo v učilnici uporabljati učiteljevega prenosnega računalnika brez njegovega
dovoljenja.
 Učenci s šolskih računalnikov ne smejo dostopati do socialnih omrežij (Facebook, Network…).
 Učenci ne smejo šolskih računalnikov uporabljati za brskanje po neustreznih vsebinah (pornografija,
nasilje…).
NOVO
 Uporaba mobilnih telefonov, drugih predvajalnikov in snemalnih naprav je v šoli prepovedana, in
sicer tako v času pouka, med odmori kot tudi v času raznih drugih aktivnosti, ki jih organizira šola
(dnevi dejavnosti, ekskurzije, šola v naravi ipd.). Mobilni telefoni, druge snemalne naprave in
predvajalniki pa se lahko izjemoma uporabljajo kot učni pripomočki, vendar le z dovoljenjem
strokovnega delavca.
V primeru nedovoljene uporabe zgoraj navedenih naprav, se to obravnava kot kršitev in v skladu z
Vzgojnim načrtom se izreče kršitev.
Če se mobilni telefoni, druge snemalne naprave in predvajalniki uporabljajo na način, ki ogroža
varnost ter osebnost (poniževanje, posmehovanje, laganje o osebi, blatenje ugleda ipd.)
učenca/učenke ali zaposlenega ali obiskovalca JVIZ OŠ Dušana Flisa Hoče, se to obravnava kot hujša
kršitev. Takrat načelo postopnosti, kot predvideva Vzgojni načrt, ni potrebno. Telefon se v takem
primeru odvzame (učenec/učenka ga pred odvzemom izklopi) ter izroči socialni delavki ali pomočnici
ravnatelja. Tisti, ki telefon odvzame, o dogodku napiše zapisnik, obvesti razrednika, le-ta pa starše,
socialno delavko in ravnatelja.

VZGOJNI NAČRT – STARA VERZIJA (STR. 15) odlomek

5. STOPNJA KRŠITVE : Vzgojni opomin – glej pravilnik. V primeru reševanja učnih, osebnostni,
socialnih in čustvenih težav učencu nudimo primerno obliko pomoči s strani učitelja in svetovalne
službe).
Hujše kršitve so:













ponavljajoče istovrstne lažje kršitve (Lažje kršitve: učenec ne zapisuje snovi med uro, ne dela
domačih nalog, nespoštljivo ravna s hrano in šolsko lastnino, zamuja k pouku…) za katere so
že bili izvedeni vzgojni postopki,
občasni neopravičeni izostanki nad 12 ur oziroma strnjeni neopravičeni izostanki nad 18 ur,
uporaba mobilnega telefona ali drugih elektronskih naprav med poukom; nedovoljeno
snemanje, javno objavljanje posnetkov;
uporaba pirotehničnih sredstev v šoli, na zunanjih površinah šole ali na šolskih ekskurzijah;
izsiljevanje drugih učencev ali delavcev šole;
namerno poškodovanje in uničevanje šolske opreme, zgradbe ter stvari in opreme drugih
učencev, delavcev ali obiskovalcev šole,
kraja lastnine šole, drugih učencev, delavcev ali obiskovalcev šole,
popravljanje in vpisovanje ocen v šolsko dokumentacijo,
uničevanje uradnih dokumentov ter ponarejanje podatkov in podpisov v uradnih dokumentih
in listinah, ki jih izdaja šola,
grob verbalni napad na učenca, učitelja, delavca šole ali drugo osebo,
…

VZGOJNI NAČRT – NOVA VERZIJA (STR. 15) odlomek

5. STOPNJA KRŠITVE : Vzgojni opomin – glej pravilnik. V primeru reševanja učnih, osebnostni,
socialnih in čustvenih težav učencu nudimo primerno obliko pomoči s strani učitelja in svetovalne
službe).
Hujše kršitve so:














ponavljajoče istovrstne lažje kršitve (Lažje kršitve: učenec ne zapisuje snovi med uro, ne dela
domačih nalog, nespoštljivo ravna s hrano in šolsko lastnino, zamuja k pouku…) za katere so
že bili izvedeni vzgojni postopki,
občasni neopravičeni izostanki nad 12 ur oziroma strnjeni neopravičeni izostanki nad 18 ur,
uporaba mobilnih telefonov, drugih snemalnih naprav in predvajalnikov na način, ki ogroža
varnost ter osebnost (poniževanje, posmehovanje, laganje o osebi, blatenje ugleda ipd.)
učenca/učenke, zaposlenega ali obiskovalca JVIZ OŠ Dušana Flisa Hoče;
uporaba pirotehničnih sredstev v šoli, na zunanjih površinah šole ali na šolskih ekskurzijah;
izsiljevanje drugih učencev ali delavcev šole;
namerno poškodovanje in uničevanje šolske opreme, zgradbe ter stvari in opreme drugih
učencev, delavcev ali obiskovalcev šole,
kraja lastnine šole, drugih učencev, delavcev ali obiskovalcev šole,
popravljanje in vpisovanje ocen v šolsko dokumentacijo,
uničevanje uradnih dokumentov ter ponarejanje podatkov in podpisov v uradnih dokumentih
in listinah, ki jih izdaja šola,
grob verbalni napad na učenca, učitelja, delavca šole ali drugo osebo,
…

HIŠNI RED - STARA VERZIJA (STR. 8) odlomek

6.3 Ukrepi in prepovedi uporabe nedovoljenih naprav in pripomočkov
6.3.1 Uporaba mobilnih telefonov
 V razredu je kakršna koli uporaba mobilnih telefonov med poukom prepovedana.
 V primeru, da učenec v šolo prinese mobilni telefon, zanj tudi v celoti odgovarja, šola pa
smatra, da ga ima učenec v šoli z vednostjo staršev.
 Če učenec mobitel uporablja in ovira šolsko delo (to velja tudi na dnevih dejavnosti,
športnih dnevih, ekskurzijah …), mu ga učitelj začasno odvzame.
 Odvzeti mobitel učitelj preda ravnatelju. O odvzemu mobilnega telefona učitelj obvesti
starše. Ravnatelj vrne odvzeti mobitel staršem.
 Strogo je prepovedana uporaba mobitelov z namenom fotografiranja ali snemanja v šoli.
 Šola za poškodovane, izgubljene ali odtujene mobilne telefone ne odgovarja.

HIŠNI RED – NOVA VERZIJA odlomek

6.3 Ukrepi in prepovedi uporabe nedovoljenih naprav in pripomočkov
6.3.1 Uporaba mobilnih telefonov, drugih predvajalnikov in snemalnih naprav





Uporaba mobilnih telefonov, drugih predvajalnikov in snemalnih naprav je v šoli prepovedana, in
sicer tako v času pouka, med odmori kot tudi v času raznih drugih aktivnosti, ki jih organizira šola
(dnevi dejavnosti, ekskurzije, šola v naravi ipd.). Mobilni telefoni, druge snemalne naprave in
predvajalniki pa se lahko izjemoma uporabljajo kot učni pripomočki, vendar le z dovoljenjem
strokovnega delavca.
V primeru nedovoljene uporabe zgoraj navedenih naprav, se to obravnava kot kršitev in v skladu
z Vzgojnim načrtom se izreče kršitev.
Če se mobilni telefoni, druge snemalne naprave in predvajalniki uporabljajo na način, ki ogroža
varnost ter osebnost (poniževanje, posmehovanje, laganje o osebi, blatenje ugleda ipd.)
učenca/učenke ali zaposlenega ali obiskovalca JVIZ OŠ Dušana Flisa Hoče, se to obravnava kot
hujša kršitev. Takrat načelo postopnosti, kot predvideva Vzgojni načrt, ni potrebno. Telefon se v
takem primeru odvzame (učenec/učenka ga pred odvzemom izklopi) ter izroči socialni delavki ali
pomočnici ravnatelja. Tisti, ki telefon odvzame, o dogodku napiše zapisnik, obvesti razrednika, leta pa starše, socialno delavko in ravnatelja.

 Šola za poškodovane, izgubljene ali odtujene mobilne telefone ne odgovarja.

Točki 6.3.2 in 6.3.3. sta po novem zajeti v točki 6.3.1

