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Statut dijakinj in dijakov v 4. členu določa, da vsaka šola/licej/zavod odobri
Disciplinski pravilnik, ki podrobno navaja, »katero ravnanje se lahko obravnava
kot disciplinski prekršek z ozirom na dolžnosti, ki so navedene v 3. členu statuta, na
normalne odnose v šolski skupnosti in na specifične razmere vsake šole«.
V Statutu dijakinj in dijakov srednjih šol je med drugim zapisano:
»Šola je skupnost medsebojnega sodelovanja, raziskovalnih in socialnih izkušenj;
gradi na demokratičnih vrednotah in si prizadeva za vsestransko rast posameznika.«
»Šolska skupnost je sestavni del širše družbene skupnosti. V sodelovanju z njo
gradi svoje projekte in svoje vzgojno-izobraževalno delo na kvaliteti odnosov med
šolniki in učenci. Osebnost mladega človeka razvija tudi s tem, da ga vzgaja k
uzaveščenosti in k ovrednotenju lastne identitete, čuta odgovornosti, spoštovanju
pravil in osebne avtonomije.«
Vzgojni cilji, ki jih zasledujemo na našel liceju, težijo h krepitvi čuta odgovornosti
in pripadnosti šolski skupnosti ter k utrjevanju medsebojnega spoštovanja med
vsemi šolskimi komponentami.
S spoštovanjem pravil in z opravljanjem dolžnosti posameznikov lahko
zagotavljamo uživanje pravic in svobodo vsem na šoli, zato si želimo
obravnavati čim manj disciplinskih prekrškov.
Licej si tudi prizadeva, da odvaja dijakinje in dijake od škodljivih navad (kajenje,
uživanje alkohola, mamil, nasilja, katerekoli zasvojenosti in korektne uporabe
mobitelov oz. novih novih tehnologij).
Disciplinski ukrepi imajo vsekakor namen vzgajati, spodbujati utrjevanje čuta
odgovornosti in razvijati korektne odnose v šolski in širši skupnosti.
Vzgoja je zahtevna naloga, ki se je lotevamo predvsem z dialogom, s pozitivnimi in
doslednimi vzgojnimi prijemi, z uresničevanjem projektov za sprejemanje, za
preprečevanje osipa, za preprečevanje odvisnosti, z ukrepi za izboljšanje
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komunikacije in klime na šoli.
Pri uresničevanju omenjenih projektov je pomembna soudeležba vseh komponent
šolske stvarnosti, tudi staršev, ki so odgovorni za vzdrževanje, vzgojo in
izobraževanje svojih otrok. Hkrati imajo starši tudi odgovornost za njihovo
obnašanje in za morebitne prekrške ter za škodo, ki bi jo povzročili osebam na šoli
ali šolski imovini.
Pravice in dolžnosti šole, dijakov in družin so podrobno navedene tudi v
Dogovoru o vzgojni soodgovornosti, ki ga podpišejo vse šolske komponente ob
vpisu na zavod.
Disciplinski pravilnik navaja možne disciplinske prekrške dijakov, predvidene
ukrepe in pristojne organe za sprejemanje ukrepov. Ti ukrepi s o v p r a v i l n i k u
Hišnega reda liceja že vrsto let. Licej bo vsekakor vedno v stiku s starši v smislu
sodelovanja šola-družina. Šola se lahko postavi v stik s starši preko telefona oz.
razpoložljivih sporčnih sredstev (dijaška knjižica, e-pošta, itd.).
Za popolno razumevanje smisla in vloge Disciplinskega pravilnika je potrebno
dobro poznavanje Statuta dijakinj in dijakov srednjih šol (OPR št. 249/1998) ter
nadaljnjih zakonskih sprememb in dopolnil. (OPR št. 235/2007).
Zavodni svet lahko letno dopolnjuje in nadgrajuje Disciplinski pravilnik glede na
potrebe, izkušnje in predloge vseh šolskih komponent.
V Trstu, februarja 201
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Tabela kršitev, ukrepov in pristojni organi za sprejemanje ukrepov
KRŠITVE

1

2

3
4
5
6
7
8

9

10
11
12
13
14
15

16

zamujanje na začetku pouka
oz. med urami in po odmorih
neizpolnjevanje domačih učnih
obveznosti / nesodelovanje med
poukom / neprinašanje potrebščin /
neizpolnjevanje uradnih obveznosti
(dovolilnice,...)
ponavljajoče se kršitve iz št.1 in 2
neopravičene odsotnosti / neredno
obiskovanje pouka
motenje pouka in
oviranje didaktičnih dejavnosti
neustrezno obnašanje na obšolskih
pobudah, med odmori, pred in po
pouku
neprimerno oblačenje
nespoštovanje šolske in tuje lastnine
uporaba nedovoljenega materiala med
poukom (pametni telefoni in ure,
revije, mp3 ,....) / uporaba prenosnega
telefona in drugih nedovoljenih
naprav med poukom
ponavljajoče se kršitve
iz št. 5, 6, 7, 8 in 9
ponarejevanje podpisov in / ali ocen

UKREPI

PRISTOJNI ORGANI

ustni opomin in zabeleženje v
razredni dnevnik
ustni opomin in zabeleženje v
razredni / profesorski dnevnik

predmetni profesor/
razrednik
predmetni profesor/
razrednik

pisno sporočilo staršem /
skrbniku in vabilo na pogovor
pisno sporočilo staršem /
skrbniku in vabilo na pogovor
vpis v razredni dnevnik in
sporočilo staršem / skrbniku
vpis v razredni dnevnik in
sporočilo staršem / skrbniku

razrednik

vpis v razredni dnevnik in
sporočilo staršem / skrbniku
vpis v razredni dnevnik in
sporočilo staršem / skrbniku
vpis v razredni dnevnik,
sporočilo staršem / skrbniku
in začasna zaplemba ter
vračanje po koncu pouka
istega dne

predmetni profesor/
razrednik
predmetni profesor/
razrednik
predmetni profesor/
razrednik

izključitev od 1 do 3 dni

razširjeni razredni
svet
razrednik

vpis v razredni dnevnik in
sporočilo staršem / skrbniku
ponarejevanje podpisov in / ali ocen po izključitev od 1 do 3 dni
pisnem sporočilu staršem /skrbniku
neolikan oz. neprimeren odnos do
vpis v razredni dnevnik in
sošolcev, učnega in neučnega osebja,
sporočilo staršem / skrbniku
nespodobno izražanje
zmerjanje, hude žalitve in ponavljajoče izključitev od 1 do 5 dni
se kršitve iz št. 13
nespoštovanje varnostnih in
vpis v razredni dnevnik in
zdravstvenih predpisov v šolskem in
sporočilo staršem / skrbniku
izvenšolskem okolju
kršenje varnostnih in zdravstvenih
izključitev od 1 do 5 dni
predpisov, ki ogroža prisotne na šoli /
poškoduje šolske prostore /
bi lahko povzročilo telesno poškodbo
ali večjo materialno škodo
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razrednik
predmetni profesor
predmetni profesor/
razrednik

razširjeni razredni
svet
predmetni profesor/
razrednik
razširjeni razredni
svet
predmetni profesor/
razrednik
razširjeni razredni
svet

17

18

19
20

21

22

23

prinašanje alkohola, mamil, prirejenih
zdravil v šolo in na ostale
šolske pobude
kajenje v šolskih prostorih
ponavljajoče se kršitve iz št. 15, 16, 17
in 18
fizično in psihično nasilje (hude
žalitve, grožnje, obrekovanje, pretep,
huliganstvo, rasistnično obnašanje...)
nedovoljeno snemanje s prenosnim
telefonom ali drugimi tehnološkimi
sredstvi in objava posnetkov npr. po
internetu
posredovanje, ponujanje, uživanje,
prodajanje alkohola in katerih koli
mamil
zelo hudi prekrški
(kraja, poplava šolskih prostorov,
požigi,vandalizem, ....)

vpis v razredni dnevnik in
sporočilo staršem / skrbniku

predmetni profesor/
razrednik

vpis v razredni dnevnik,
sporočilo staršem / skrbniku
in globa določena po
zakonskih predpisih
izključitev od 1 do 15 dni

učno osebje in
odgovorni za
spoštovanje zakona
proti kajenju
razširjeni razredni
svet
zavodni svet,
ravnatelj, zunanji
pristojni organi
zavodni svet,
ravnatelj, zunanji
pristojni organi

izključitev nad 15 dni /
prijava pristojnim organom
izključitev nad 15 dni /
izključitev iz končnega
ocenjevanja / prijava
pristojnim organom
izključitev nad 15 dni /
izključitev iz končnega
ocenjevanja / prijava
pristojnim organom
izključitev nad 15 dni /
izključitev iz končnega
ocenjevanja / prijava
pristojnim organom

zavodni svet,
ravnatelj, zunanji
pristojni organi
zavodni svet,
ravnatelj, zunanji
pristojni organi

Proti disciplinskim ukrepom lahko v roku 15-ih dni po prejetju obvestila o odrejeni kazni
prizadeti (dijak, starši, skrbnik, učno in neučno osebje) vložijo priziv. Priziv je naslovljen na
zavodno Razsodišče, ki se mora izreči v roku 10-ih dni.
odobren na seji Zavodnega sveta dne ___________ 2018
(po predlogu, ki ga je odobril zbor učnega osebja dne ________2018)
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