
 

Večstopenjska šola s slovenskim učnim jezikom · Istituto comprensivo con lingua d’insegnamento slovena 

VLADIMIR BARTOL 

Ul./Via Caravaggio 4 · 34128 Trst/Trieste · Tel/Fax 040 567500 

e-mail: TSIC81700B@istruzione.it/TSIC81700B@pec.istruzione.it · Cf/D.p. 80018890329 

 

 

Prot. n./ Zap.  št. 2813 /18/I/01                                    Trieste /Trst, 15. 10. 2018  

 

PRAVILA ŠOLSKEGA REDA   

V SREDNJI ŠOLI PRVE STOPNJE SV. CIRILA IN METODA 

Šolsko leto 2018/2019 

 

Temeljna pravila 

1) Učenci smejo stopiti zjutraj v šolsko  poslopje 10  minut in  v lastni razred 5  minut pred začetkom 

pouka. V učilnici mirno počakajo na profesorja in pripravijo šolske potrebščine za prvo učno uro. 

Med poukom sta predvidena dva odmora. Med njima gredo učenci na hodnik ali na dvorišče v 

spremstvu nadzirajočih profesorjev. Ob koncu pouka odidejo učenci v spremstvu profesorjev, ki 

poučujejo med zadnjo učno uro, do šolskih vrat. 

2) V šoli so se vsi dolžni držati šolskega urnika.  V primeru zamude prve učne ure se morajo 

učenci opravičiti ravnatelju ali njegovemu namestniku ali profesorju, ki je tedaj v razredu. 

Za tovrstno zamudo morajo učenci prinesti pisno opravičilo staršev v teku treh dni. Po tretji 

zamudi bo šola povabila starše na razgovor. Neutemeljene zamude vplivajo na oceno iz 

vedenja. 

3) Učenci se morajo olikano  in  dostojno vesti v šoli in zunaj nje, in sicer na ekskurzijah, izletih, 

v jedilnici, na avtobusni postaji…). V šolo prihajajo  primerno  oblečeni in učenke 

nenaličene. Dolžni so izkazovati spoštovanje učnemu in neučnemu osebju kakor tudi 

sošolcem in sošolkam. Med poukom ne smejo motiti ali ovirati učnih dejavnosti. V  šolskih  

prostorih  je prepovedano tekanje in  metanje predmetov. 

4) Učenci naj v šolo prihajajo pripravljeni za predmete, ki jih imajo tisti dan na urniku. Zato  

naj prinašajo temu odgovarjajoče domače naloge in šolske potrebščine (knjige in zvezke, 

pisala, geometrijske pripomočke, telovadno opremo, glasbilo …). Tudi z upoštevanjem teh 

pravil ne bodo šolski nahrbtniki ali torbe pretežki.  

5) Učenci smejo prinašati v šolo le to, kar potrebujejo pri pouku.  

a. Igrače, sličice in albumi, neprimerni časopisi in brošure ter video igrice ne spadajo v 

šolo. Prav je tudi, da učenci ne prinašajo s seboj dragocenih predmetov in odvečnega 

denarja, ker šola ne odgovarja za njihovo morebitno krajo. 



b. Nevarni predmeti, kot so npr. škarje in rezila, naj bodo skrbno spravljeni, posebno pri 

pouku, ki izrecno ne predvideva njihove uporabe. 

c. Na osnovi Min. okrožnice z dne 15. 3. 2007 je med poukom in programiranimi 

šolskimi  dejavnostmi (tudi v šolski jedilnici ) prepovedana uporaba mobilnih 

telefonov. Izklopljene mobitele naj učenci oddajo ob vstopu v učilnico. Učenci jih 

lahko uporabljajo le v izrednih primerih in po predhodnem dovoljenju profesorjev. V 

primeru nedovoljene uporabe bo mobitel zaplenjen in ga bodo starši lahko dvignili v 

tajništvu šole (Sv. Ivan) ali pri odgovornem za podružnico (Katinara). Učencem bo 

vsekakor na voljo šolski telefon za nujne klice. Za morebitne okvare in poškodbe 

mobitela šola ne bo odgovarjala. 

d. Na šoli prepovedana uporaba slušalk, MP3 predvajalnikov, I-poda, CD playerja in 

drugih elektronskih predvajalnikov. Te predvajalnike lahko učenci uporabljajo le v 

didaktične namene in po predhodnem dovoljenju profesorjev. V primeru nedovoljene 

uporabe bo predvajalnik zaplenjen in ga bodo starši lahko dvignili v tajništvu šole 

(Sv. Ivan) ali pri odgovornem za podružnico (Katinara). 

6) Popoldne se lahko v šolskih prostorih (predvsem na sedežu pri Sv. Ivanu) zadržujejo le 

tisti učenci, ki sodelujejo pri dejavnostih, ki so določene za tisti čas (npr. pouk 

instrumenta ali vaje šolskega pevskega zbora). Učenci, ko imajo učno uro iz instrumenta, 

počakajo na začetek pouka v razredu, kjer se bo vršil pouk. Po pouku se ne smejo več 

muditi v šolskem poslopju in na dvorišču. Popoldanske odsotnosti pri pouku 

instrumenta morajo starši opravičiti v Galebovem dnevniku po možnosti pred začetkom 

učne ure, obvezno pa po njej.  

7) V šolski  jedilnici  je primerno  umirjeno obnašanje. Učenci, ki  ne obiskujejo  šolske 

menze, ostanejo  z nadzirajočim  profesorjem.  

 

Odsotnosti 

8) Učenci so dolžni imeti vsak dan pri sebi Galebov dnevnik, ki se ga upošteva kot 

najpomembnejše sredstvo komunikacije med šolo in domom. Starši naj ga redno 

pregledujejo in po potrebi podpisujejo. S pomočjo Galebovega dnevnika starši npr. pišejo 

in podpisujejo opravičila za kasnejši prihod v šolo, za predčasni odhod iz nje in 

opravičila za šolske izostanke. Po daljši odsotnosti zaradi bolezni morajo učenci prinesti 

poleg opravičila tudi zdravniško spričevalo. Odsotnosti iz neopravičenih razlogov se 

upošteva pri oceni iz vedenja. 

9) Učenci ne smejo brez dovoljenja zapustiti šolskega poslopja. Za predčasni odhod morajo 

imeti pisno opravičilo staršev v Galebovem dnevniku. Starši ali od njih pooblaščena 

oseba morajo v takšnih primerih tudi priti osebno iskat otroke v šolsko poslopje. To velja 

tudi v primeru podaljšanega pouka na podružniški šoli. 

10) V primeru odsotnosti se mora učenec pozanimati za predelane učne vsebine in domače 

naloge. 



11) V primeru stavke šolskega osebja šola vnaprej obvesti družine, da ne more jamčiti 

rednega poteka pouka. 

 

Ekskurzije in drugi izhodi iz šole 

12) Ob izhodih iz šole (ekskurzije, ogled razstav in predstav v gledališčih itd.) morajo učenci 

imeti podpisano dovoljenje staršev. Dovolilnice izročijo učenci razrednikom vsaj dva dni 

pred izhodom. Učenci, ki nimajo od staršev podpisane dovolilnice, ostanejo v šoli. 

13) Poučne ekskurzije, izleti in druge oblike izvenšolskih dejavnosti so del pouka. Zato se 

morajo učenci med njimi obnašati spoštljivo. Za prestopke v sklopu teh dejavnosti so 

tudi predvideni disciplinski posegi, kar vse vpliva na oceno iz vedenja. 

 

Šolski prostori in oprema 

14) Vsi šolski prostori (učilnice, knjižnica, risalnica …) ter klopi, stoli, računalniki, 

avdiovizualna sredstva in sploh vsa oprema, ki je na šoli, so skupna dobrina, ki jo je 

potrebno ohranjati v kar najboljšem stanju in jo po možnosti obnavljati. Katerokoli 

škodo, ki bo povzročena iz malomarnosti ali namerno, bo moral odgovorni učenec 

poravnati. Če krivca ne bo mogoče najti, bo škodo poravnal ves razred oziroma vsi 

učenci na šoli. 

15) Učenci imajo dostop do računalnikov in avdiovizualnih naprav samo v spremstvu 

profesorjev. Raba računalnikov in interneta v osebne namene ali zaradi kratkočasja ni 

dovoljena. Razume se, da učenci ne smejo spreminjati nastavitve računalnikov in prav 

tako ne smejo vnašati vanje svojih programov, npr. raznih igric. Pri delu s ključki morajo 

biti vsi uporabniki računalnikov na šoli previdni. Zato naj se pred vnosom v katerikoli 

šolski računalnik vsak ključek predhodno pregleda s protivirusnim programom. V vsaki 

učilnici je omara ali polica, kjer učenci lahko puščajo šolske potrebščine. Za te je 

odgovoren vsak posamezen razred.  

16) Na klopeh in pod njimi kakor tudi v omarah ali na policah ni dovoljeno puščati ostankov 

jedi, žvečilnega gumija, pijač, papirčkov in drugih smeti. Vsako čečkanje in rezljanje po 

klopeh, omenjenih omarah ali policah, po katedru, šolski tabli itd. najstrožje 

prepovedano. 

17) V vsakem razredu razrednik določi tedensko po dva reditelja, ki sta odgovorna, da je 

šolska tabla čista, da je dovolj krede, da je učilnica čista in da se le-ta med odmoroma 

prezrači.  

18) Izposojene učbenike in knjige iz dijaške knjižnice morajo učenci vrniti pravočasno in 

nepoškodovane. V primeru izgube ali hujše poškodovanosti morajo knjigo nadomestiti 

ali kupiti drugo enake vrednosti. 

 



Razno 

19) Prihajanje in odhajanje iz razreda je med učnimi urami možno le z dovoljenjem 

profesorjev. Prav tako naj učenci med poukom ne zapuščajo svojih klopi brez privoljenja 

profesorjev, razen v primerih, kadar je to nujno iz dokumentiranih zdravstvenih 

razlogov. 

20) Fotokopiranje je dovoljeno le v okviru šolskih potreb in po naročilu profesorjev. 

Opravljajo ga šolski sodelavci.  

21) Med poukom ni dovoljeno jesti, piti, žvečiti žvečilni gumi, se česati, ličiti in podobno, 

zato raznovrstne malice in pijače, ogledalca in ličila ne sodijo na klopi med rednim 

poukom. 

22) Učenci so se dolžni držati zgoraj navedenih pravil. V primeru prekrškov, če ustni 

opomini ne zaležejo, so predvideni naslednji ukrepi:   

a. Pisno sporočilo staršem in vabilo na razgovor. 

b. Vpis v razredni dnevnik. 

c. Pri hujših prekrških pravilnika, velja prepoved za udeležbo pri obšolskih dejavnostih 

(izleti, ekskurzije, športna tekmovanja). 

d. Za težje in ponavljajoče se prekrške so predvideni enodnevna ali večdnevna 

izključitev od pouka ali drugi ukrepi, ki jih določi razredni svet v skladu z veljavno 

šolsko zakonodajo. 

V skladu s Štatutom dijakinj in dijakov srednjih šol (OPR 249 - 1998 in OPR 235 -2007) 

pravila obnašanja in ravnanja oz. postopke in ukrepe v primeru kršitev pravil, 

natančneje ureja Šolski disciplinski pravilnik, ki ga odobrita šolski učni zbor in 

zavodski svet šole. 

23) Ravnatelj je na razpolago staršem od ponedeljka do petka po predhodnem dogovoru. 

Vsak predmetni profesor pa je staršem na razpolago za razgovor po predhodni telefonski 

najavi enkrat tedensko v dopoldanskem času, trikrat v šolskem letu tudi popoldne. 

24) Večstopenjska šola Vladimir Bartol, katere del je tudi NSŠ sv. Cirila in Metoda, je šola s 

slovenskim učnim jezikom. Zato se ta jezik na njej dosledno uporablja v odnosih med 

vsemi šolskimi komponentami. Tako bodo tudi sporočila, namenjena staršem, napisana 

praviloma v slovenščini. Krajša sporočila bodo staršem, ki ne obvladajo slovenščine, 

prevedli sami učenci. Za morebitna pojasnila bo na razpolago šolski sodelavec v tajništvu 

šole. Vsekakor pa bodo za prej omenjene starše daljša in/ali pomembnejša sporočila 

opremljena s prevodom v italijanščini. 

Odobreno na zboru učnega osebja dne 10. 10. 2018 (Sklep št. 12) 

 
Ravnateljica 

Carolina Visentin 
Lastnoročni podpis nadomešča navedeno ime podpisnika 
v skladu z 2. odst. 3. čl. Zakonodajnega odloka št. 39/1993 


