
Priloga 7 

ZAPOREDJE POSTOPKOV 
 

 

IZLOČITEV MOTEČEGA UČENCA 

 

1. OPOZORILO: Učitelj opozori motečega učenca. 

2. Učitelj motečega učenca PRESEDE. 

3. Učitelj ZAPIŠE motečega učenca v opombe v eAsistentu in opiše dogodek. 

4. IZLOČITEV motečega učenca iz skupine: Učenec nadaljuje delo individualno pod 

nadzorom strokovnega delavca. Učitelj pošlje predsednika oddelka po šolsko svetovalno 

delavko, vodstvo šole ali poišče prostega učitelja. O izločitvi učitelj obvesti razrednika. 

5. Razrednik starše še isti dan seznani z ukrepom izločitve in s posledicami nadaljnjega 

neprimernega vedenja učenca. O razgovoru zapiše zapisnik. Če je potrebno, pri razgovoru 

sodeluje učitelj, pri katerem je učenec motil pouk. 

6. Razrednik v primeru osebne žalitve učitelja ali grožnje učitelju takoj izreče vzgojni ukrep, 

če to zahteva učitelj.  

7. V primeru, da ponovno pride do motečega vedenja, ki zahteva ukrepanje po točki 4, 

razrednik pokliče starše, ki učenca PREVZAMEJO in odpeljejo domov. Naslednji dan se za 

takega učenca pouk izvaja individualno izven oddelka po urniku. Ure izvajajo učitelji, ki jih 

določi vodstvo šole. 

FIZIČNO NASILJE  

1. Vsak zaposleni na šoli, ki opazi pretep, ga takoj zaustavi (Pazimo na svojo varnost.). 

2. Ugotovi, kdo sta učenca/kdo so učenci in kaj se je zgodilo. 

3. Če ne zmore sam, učitelj pokliče razrednika posameznih učencev za dodatno pomoč. 

4. Obvesti razrednika. 

5. Učitelj, ki je prisoten pri pretepu, napiše kratek zapisnik o dogodku in ga posreduje 

razredniku. 

6. Razrednik takoj obvesti starše in jih povabi na razgovor (Če je potrebno, pri razgovoru 

sodeluje šolska svetovalna služba in vodstvo šole.). O razgovoru razrednik napiše zapisnik. 

7. Razrednik obvesti vodstvo šole. 

8. Če je potrebno, vodstvo šole obvesti policijo. 

9. Razrednik izreče vzgojni ukrep.  

 

 

GOLJUFIJA PRI PISNEM OCENJEVANJU 

 

V primeru ugotovljene goljufije pri pisnem ocenjevanju znanja se naloga, pri kateri je bila ugotovljena 

goljufija, ovrednoti z nič točkami, obvesti pa se tudi razrednika zaradi uvedbe vzgojnega postopka. V 

kolikor je bila goljufija ugotovljena med samo izvedbo ocenjevanja, se učencu, ki je goljufal, lahko 

takoj odvzame izdelek in nima več pravice nadaljevati z reševanjem. Takšen izdelek se nato ovrednoti 

po kriterijih, ki veljajo za vse učence. 

 

 

 

 
 


