
HIŠNI RED 

I. Organiziranost pouka 
 1.  
Pouk je na šoli  organiziran enoinpolizmensko.  Prva šolska ura se prične ob 
7.30,  zadnja  popoldanska  pa  konča  ob  19.35.  Odmori  med urami  trajajo  5 
minut, glavni odmor pa 20 minut in je med 3. in 4. šolsko uro v dopoldanski in 
popoldanski izmeni.  

2.   
Dijaki  vstopajo  v  šolsko  stavbo  s  Pokopališke  ulice  ali  z  dvorišča.  Zaradi 
varnostnih ukrepov so vhodna vrata odprta le ob določenih urah, in sicer:

● s Pokopališke ulice vsako jutro do 7.35 in med glavnim odmorom od 
9.55 do 10.15. Vrata odklepa varnostnik.

● z  dvorišča vsako  jutro  do  7.35,  vsak  odmor  po  pet  minut  in  med 
glavnima  odmoroma.  V  času,  ko  traja  pouk,  bo  v  stavbo  mogoče 
prihajati le z vednostjo dežurnega dijaka, ostali obiskovalci šole pa se 
morajo  ob  prihodu  in  odhodu  prijaviti  pri  dežurnem  učitelju  ali 
varnostniku. Osebam, ki bi povzročale nemir, vstop v prostore šole ni 
dovoljen. 

 3.  
Učilnice  so  med  odmori  zaklenjene.  Za  redno  odklepanje  in  zaklepanje  so 
odgovorni  učitelji. V učilnicah, kjer so nameščene varnostne naprave, pa ob 
vsakem  odmoru  vklopijo  tudi  alarm.  Dijaki  se  med  odmori  zadržujejo  na 
šolskih hodnikih ali na šolskem dvorišču in ne med stanovanjskimi hišami in 
bloki v okolici šole, saj motijo stanovalce.  

 4.  
Glavni  odmor  je  namenjen  malici.  V  šoli  ni  organizirane  skupne  prehrane, 
dijaki pa si lahko malico preskrbijo v šolski okrepčevalnici, ki je odprta vsak 
dan od 6.30 do 15.15. 

 5.  
Ker v šoli ni skupne garderobe, odnašajo dijaki svoja vrhnja oblačila v učilnice, 
kjer jih odložijo na obešalnike. Po končani uri jih odnesejo s seboj v naslednji 
razred. 



 6.  
Dijaki  morajo  k  pouku  prinašati  obvezne  pripomočke,  ki  so:  predpisani 
učbeniki in delovni zvezki, pisalni pribor in zvezki, športna oprema pri pouku 
športne  vzgoje,  risalni  pripomočki  pri  nekaterih  strokovnih  predmetih  in 
predpisana  zaščitna  obleka  pri  praktičnem  pouku  in  laboratorijskih  vajah. 
Dijak, ki k pouku ne prinaša učnih pripomočkov in zaščitne obleke, krši hišni 
red in se mu lahko izreče vzgojni ukrep v skladu s predpisi. Dijaki naj v šolo ne 
prinašajo predmetov,  ki  ne  sodijo  k  pouku (walkman,  vžigalnik,  žepni  nož, 
večja vsota denarja, vrednejši predmeti). Šola ne nosi nobene odgovornosti pri 
morebitnem poškodovanju ali odtujitvi teh predmetov. 

 7.  
Med poukom, izpitom in ostalimi šolskimi dejavnostmi morajo dijaki in učitelji 
izključiti  mobilne telefone. Učitelj  lahko dijaku odvzame mobilni telefon, če 
dijak ne upošteva pravil. Odvzeto napravo  vrne osebno  staršem  učitelj, ki je 
aparat odvzel. 

 8.  
Dijaki  med poukom ali  drugimi oblikami izobraževalnega procesa ne smejo 
zapuščati učilnic. 

 9.   
Zamujanje in predčasno odhajanje od pouka dijakom in učiteljem ni dovoljeno. 
Razrednik  v  izjemnih  primerih  lahko  dovoli  dijaku  zamujanje  prve  ure  ali 
predčasno  odhajanje  od  zadnje  ure  pouka  zaradi  neugodnih  voznih  redov 
avtobusov  oziroma  vlakov  ali  vzporednega  izobraževanja,  če  dijak  predloži 
ustrezni vozni red ali druga dokazila in prošnjo staršev. Ta odsotnost od pouka 
pa  ne  sme biti  daljša  od 15  minut.  Razrednik  vodi  evidenco  teh dijakov  v 
dnevniku. 

10.  
Dijaki, ki prihajajo v šolo z lastnimi avtomobili, ne morejo parkirati na šolskem 
dvorišču. 

11.  
Dijaška izkaznica je razpoznavni dokument vsakega dijaka, zato jo je dolžan 
redno  nositi  s  seboj  in  jo  mora  na  zahtevo  učiteljev,  drugih  delavcev  šole, 
dežurnega dijaka ali varnostnika tudi pokazati. Izgubo dijaške izkaznice morajo 



dijaki takoj prijaviti svetovalni delavki. 

12.  
Šola  organizira  na  pobudo  dijakov  ali  šolske  skupnosti  različne  interesne 
dejavnosti, pripravlja dijake na tekmovanja, razvija raziskovalno delo v okviru 
gibanja  Znanost  mladini  in  organizira  fakultativni  pouk  nemškega  jezika, 
tipografije  in  računalništva.  Finančne  stroške  fakultativnega  pouka  krijejo 
udeleženci. 

13.  
Dijaki  s  svojim  odnosom  do  sebe,  sošolcev,  delavcev  šole  in  okolice 
sooblikujejo ugled šole, zato so dolžni:

● redno in pravočasno obiskovati pouk in druge šolske dejavnosti,
● upoštevati pravila lepega vedenja,
● vzdrževati čistočo v šolski stavbi in njeni okolici,
● varovati šolsko opremo in učila. 

14.  
Namerno uničevanje šolskega inventarja, učnih pripomočkov in orodij, pisanje 
po klopeh, stolih, stenah in straniščih je prepovedano. Za namerno povzročeno 
škodo zahtevamo od storilcev povrnitev stroškov, storilci  pa morajo opraviti 
tudi  koristno delo na šoli.   Popisane stole in klopi so dijaki  dolžni občasno 
očistiti.  Poškodbe, ki jih dijaki ugotovijo ob prihodu v učilnico,  takoj javijo 
učitelju.  

15.  
Kajenje  je  po  Zakonu  o  omejevanju  uporabe  tobačnih  izdelkov  v  šolskih 
prostorih  in  neposredni  okolici  šole  prepovedano za  dijake,  delavce  šole  in 
obiskovalce.  Kljub  temu  lahko  dijaki  kadijo  na  za  kajenje  določenem  delu 
dvorišča  od  ograje,  ki  loči  sosednjo  hišo,  do  ograje  za  izvoz  šolskega 
avtomobila. Zadrževanje okrog požarnih stopnic ali na njih je prepovedano, na 
kar opozarja  tudi vrvica z zastavicami. Na prostoru je nameščena posoda za 
odlaganje cigaretnih ogorkov. Prav tako sta tu dva koša, namenjena odpadkom. 
Prostor  bo lahko urejen in čist  in  ne bo potebno dodatno čiščenje,  če bodo 
dijaki redno odlagali ogorke in smeti v za to namenjene posode. V nasprotnem 
primeru bo moral žal dežurni učitelj z varnostnikom izmed prisotnih dijakov 
določiti čistilca. Dijaki ne  smejo kaditi na pločniku ali cesti v okolici šole ali 
na  preostalem  delu  dvorišča.  Kdor  se  ne  bo  držal  navodil  ali  bo  odklonil 
čiščenje, bo grobo kršil šolski hišni red in mu bo izrečen vgojni ukrep. 



16.  
Uživanje,  prodaja  ali  napeljevanje  k  uživanju  droge  in  alkohola  sodi  med 
najtežje  prekrške.  Prav  tako  sodi  mednje  tudi  nasilniško  vedenje  dijakov, 
fizično obračunavanje, grožnje, izsiljevanje in spolno nasilje. 

17.  
Ponarejanje podpisov in dokumentov je strogo prepovedano in se kaznuje kot 
najtežji prekršek.   

Šolska knjižnica 
Dijaki imajo možnost obiskovati šolsko knjižnico, ki je odprta za izposojo od 
ponedeljka do petka od 8.00 do 13.00. Dijaki si poleg leposlovnih in strokovnih 
knjig lahko ob začetku pouka v knjižnici izposodijo posamezne učbenike ali pa 
naročijo učbenike preko sklada učbenikov. Gradivo si dijaki lahko izposodijo 
samo z veljavno dijaško izkaznico.  

Ekskurzije in izleti 
Šola organizira strokovne ekskurzije  pri  strokovnih in splošnoizobraževalnih 
predmetih. Šola poskrbi za ustrezno število spremljevalcev in pripravi program. 
Udeležba  je  za  vse  dijake  obvezna,  stroške  zanjo  pa  krijemo iz  prispevkov 
dijakov med letom. Ekskurzije organiziramo tudi v okviru obveznih izbirnih 
vsebin ali interesnih dejavnosti. Dijaki morajo zanje predložiti pisno soglasje 
staršev, stroške pa poravnajo pred ekskurzijo s položnicami.  
Dijak je na ekskurziji  dolžan: upoštevati vsa navodila vodje ekskurzije, med 
ekskurzijo ne sme uživati ali posedovati drog ali alkohola, brez dovoljenja se ne 
sme oddaljiti od skupine. Kršitelju  pravil  izrečemo vzgojni ukrep.
Kadar  je  organizirana  ekskurzija  v  okviru  interesnih  dejavnosti,  vodja 
ekskurzije in razredniki pregledajo seznam prijavljenih in izločijo iz seznama 
dijake, ki imajo že izrečene višje vzgojne ukrepe.   
Končnih izletov za zaključne letnike šola ne organizira. Kadar se dijaki za izlet 
odločijo v organizaciji turistične agencije, le–ta prevzame vso odgovornost za 
varnost dijakov. Razredniki o nameri dijakov, če zanjo seveda izvedo, obvestijo 
starše.  

Nadomeščanje 
Nadomeščanje  za  odsotne  učitelje  določata  pomočnik  ravnateljice  in  vodja 



praktičnega  pouka.  Če učitelja  ni  k  pouku deset  minut  po zvonjenju,  dijaki 
počakajo pred razredom, reditelj pa mora javiti njegovo odsotnost pomočniku 
ravnateljice  ali  tajništvu  šole.  Oddelek  ima  prosto  uro  zaradi  učiteljeve 
odsotnosti le, če tako  določi ravnateljica, v njeni odsotnosti pa pomočnik. 

Administrativne zadeve 
Administrativne zadeve (potrjevanje in izdajanje različnih dokumentov) urejajo 
dijaki  v šolskem referatu vsak dan od 9.55 do 10.15 in od 12.00 do 13.30, 
police o nezgodnem zavarovanju in denarne posle pa opravijo v računovodstvu 
šole. 

II. Rediteljstvo in dežurstvo 

Rediteljstvo 
1.  
Za red in čistočo v razredih je odgovoren prav vsak dijak, naloge reditelja pa 
opravljata dva dijaka. Reditelj opravlja naslednje naloge: 

● briše tablo, 
● na začetku ure javlja učiteljem odsotne  dijake, 
● pomaga pri pripravi učil v razredu, 
● po  končani  uri  zadnji  zapusti  razred,  potem  ko  je  počistil  tablo, 

pospravil učila, odprl okna in ugasnil luči, 
● obvesti pomočnika ravnateljice ali javi v tajništvo šole, če učitelja ni v 

razred deset minut po zvonjenju.  

Dežurstvo 
1.  
Dijaki opravljajo tudi dežurstvo v šolski recepciji.      
Naloge dežurnega dijaka so naslednje: 

● odklepa vhodna vrata z dvorišča, 
● zabeleži imena in priimke tujih oseb, ki vstopajo v šolo, čas njihovega 

prihoda in  odhoda ter namen obiska na šoli, 
● posreduje osnovne informacije  o posameznih lokacijah prostorov in 

učilnic, prisotnosti učiteljev in podobno,  
● pomaga dežurnemu učitelju, kadar ga le–ta prosi za pomoč, 



● raznaša  okrožnice  v  posamezne  razrede  in  skrbi,  da  so  dijaki 
pravočasno obveščeni, 

● zahteva od dijakov, da mu pokažejo dijaško izkaznico, če meni, da je 
to potrebno. 

2.  
Dežurni dijak pri svojem delu sodeluje z varnostnikom in dežurnim učiteljem. 
Potrebne informacije, navodila ali pomoč pri delu  dobi v tajništvu šole, kamor 
telefonično javlja tudi vse nepravilnosti, ki jih je opazil, predvsem pa: 

● o vstopu sumljivih oseb v šolo, ki se ne želijo predstaviti, 
● o škodi, ki nastaja na hodnikih in dvorišču, 
● o nasilju med dijaki. 

3.  
Dežurni  dijak  ne  sme  zapuščati  svojega  prostora,  razen  v  primerih,  ko  to 
zahteva njegovo delo. Vedenje dežurnega mora biti kulturno; z vsemi naj bo 
prijazen in vljuden.  Mora se zavedati,  da predstavlja prvi stik obiskovalca s 
šolo. 

4.  
Opravljanje rediteljskih in dežurnih nalog je za vse dijake obveznost, ki se ji ne 
morejo  izogniti.  Reditelja  določa  razrednik,  o  vrstnem redu  pa  se  z  dijaki 
dogovori na prvi razredni uri. Reditelj opravlja svoje naloge navadno teden dni, 
če razrednik ne odloči drugače. 

5.  
Dežurne dijake določa pomočnik ravnateljice dvakrat mesečno. Dežurni prične 
z dežurstvom ne glede na njegov urnik v dopoldanski izmeni ob 7.30 in konča 
ob 13.30, v popoldanski izmeni pa dežura od 13.30 do 17. ure. 

6.  
O pisnem preverjanju v oddelku mora dežurni dijak dan pred dežurstvom o tem 
obvestiti  dežurnega  učitelja,  da  poišče  ustrezno  zamenjavo  za  čas  njegove 
odsotnosti. Dijaki ne morejo samovoljno spreminjati razporeda dežurstva.  
7.  
Zadrževanje  drugih  dijakov  ali  obiskovalcev  šole  pri  dežurnem  dijaku  ni 
dovoljeno.



Čiščenje šolske okolice  
1.   
Ker  se  dijaki  kljub  opozorilom  pogosto  zadržujejo  v  okolici  šole  in  z 
odlaganjem  embalaže  onesnažujejo  sosednje  vrtove,  pločnike  in  zelenice, 
organiziramo vsakodnevno čiščenje v okviru razrednih skupnosti. 

2.   
Razpored čiščenja pripravi pomočnik ravnateljice. Vsaka skupina dijakov čisti 
okolico šole največ eno šolsko uro. 

3.   
Dijaki  ob določenem času počakajo  hišnika,  ki  jim razdeli  orodje  in  določi 
opravila.

4.   
Dijaki pomagajo tudi pri odstranjevanju snega s šolskega dvorišča. 

5.   
Dijaki, ki se bodo čiščenju izognili iz neopravičenih razlogov ali dela ne bodo 
opravljali, bodo kršili pravila šolskega hišnega reda in bodo kaznovani. 

Varnostna služba
Šola ima tudi varnostnika, ki je v šoli prisoten vsak delovni dan od 7. do 15. 
ure.  Naloge varnostnika so:  Nadzira spoštovanje hišnega reda med dijaki  in 
delavci  šole,  bedi  nad  varovanjem  šolskega  inventarja,  lastnine  dijakov  in 
delavcev  šole,  opravlja  obhode  šolskih  prostorov  in  okolice,  sodeluje  z 
dežurnim  dijakom,  dežurnim  učiteljem  in  vodstvom  šole,  kamor  javlja  o 
nepravilnostih, ki jih je opazil, skrbi za disciplino med dijaki, deluje v skladu s 
pravili, ki mu jih nalaga njegovo delovno področje. 

III. Obveščanje dijakov 
1.  
Obveščanje dijakov o pomembnih dogajanjih na šoli poteka na več načinov: 
ustno  s  pomočjo  učiteljev,  razrednikov ali  drugih  strokovnih  delavcev  šole, 
pisno  na  oglasnih  deskah  na  šolskih  stopniščih,  z  okrožnico,  ki  jo  raznaša 



dežurni dijak po oddelkih, priložnostno tudi z uporabo šolskega radia,  z objavo 
na šolski spletni strani. 

2.  
Dijaki so dolžni redno spremljati informacije in upoštevati vse roke, ki jih šola 
določi za prijavo in opravljanje najrazličnejših obveznosti.  

ZAGOTAVLJANJE ZDRAVJA IN VARNOSTI DIJAKOV 
1.  
Dijaki  morajo  pri  pouku in  drugih  šolskih  aktivnostih  upoštevati  pravila  in 
navodila  za  varnost  in  zdravje,  izvajalci  pa  morajo  ta  navodila  posredovati 
dijakom. Pri izvajanju praktičnega pouka in vaj morajo biti  navodila izobešena 
v pisni obliki na vidnem mestu. Dijaki so dolžni upoštevati navodila tudi na 
športnih  dnevih,  kulturnih  prireditvah  in  ekskurzijah.  Učitelji  so  dolžni 
ukrepati, v kolikor dijak ne spoštuje navodil. 

2.  
V skladu s predpisi  iz varstva pri  delu morajo dijaki  pri  praktičnem pouku, 
laboratorijskem  delu  in  vajah  iz  grafičnih  procesov  nositi  zaščitno  obleko: 
tiskarji delovno obleko ali kombinezon primerne velikosti, ostali dijaki pa samo 
haljo.  Dijak  brez  zaščitne  obleke  ne  more  opravljati  dela  v  delavnicah  in 
laboratorijih. 

3.  
Prav tako dijak ne more sodelovati pri športni vzgoji, če nima ustrezne športne 
opreme. 

4.  
Šola  sodeluje  z  zdravstvenimi  zavodi  pri  izvedbi  obveznih  zdravstvenih 
pregledov in cepljenj dijakov. 

POHVALE IN NAGRADE DIJAKOM 
1.  
Dijaki in dijakinje so pohvaljeni za odličen učni uspeh. Pohvalo v obliki listine 
in  knjižno  nagrado  izroči  razrednik  pred   razredno  skupnostjo  ob  podelitvi 
letnih spričeval. 

2.  



Dijaki in dijakinje prejmejo pohvalo in knjižno nagrado za odličen uspeh na 
zaključnem izpitu ali poklicni maturi. Priznanje izroči ravnateljica na podelitvi 
spričeval zaključnega izpita in poklicne mature. 

3.  
Imena dijakov in dijakinj, ki dosegajo odličen učni uspeh, se vpišejo v šolsko 
kroniko. 

4.  
Dijaki so pohvaljeni tudi za nadpovprečne dosežke na športnem in kulturnem 
področju, pri raziskovalnem delu, za dobre rezultate na različnih tekmovanjih 
pa  tudi  za  izjemne  moralne  in  človeške  vrline,  kadar  s  svojim  zgledom 
pozitivno delujejo  na celotno razredno skupnost.  Pohvale v  obliki  listin  jim 
izročijo  razredniki  pred  razredno  skupnostjo  na  podelitvi  letnih  spričeval. 
Pohvale  predlagajo  ravnateljica,  mentorji,  razredniki,  drugi  učitelji,  razredne 
skupnosti in šolska skupnost. 

5.  
Dijaki  in  dijakinje  prejmejo  pohvalo,  kadar  na  kakršen  koli  način  s  svojim 
delom ali vedenjem dvigujejo ugled Srednje šole tiska in papirja Ljubljana v 
javnosti.  Pohvalo  v  obliki  javne  listine  jim  izreče  ravnateljica  ob  svečanih 
priložnostih. 

6.  
Šola organizira v mesecu maju nagradni enodnevni izlet po domovini za dijake 
in dijakinje, ki dosegajo izjemne rezultate v učenju ali sodelujejo pri različnih 
dejavnostih, ki jih organizira šola. Nagrajence predlagajo razredniki, mentorji, 
svetovalna služba in ravnateljica. V primeru, da je kandidatov več kot 47 (en 
avtobus), ravnateljica opravi selekcijo. V tem primeru so predlagatelji dolžni 
pripraviti pisno utemeljitev.  

OBISKOVANJE POUKA IN OPRAVIČEVANJE ODSO
TNOSTI 
Obiskovanje pouka in opravičevanje odsotnosti je določeno v Šolskem redu v 
členih od 13. do 22. Ravnateljica pa določa: 

1.  



Dijak mora redno in pravočasno obiskovati pouk in druge oblike organiziranih 
dejavnosti,  določene  z  letnim  delovnim  načrtom  šole.  Odsotnost  dijaka  od 
organiziranih oblik izobraževalnega dela se vpisuje v dnevnik dela. 

2.  
Starši  morajo  čimprej,  najkasneje  pa  v  treh  dneh  od  izostanka  od  pouka, 
razrednika  obvestiti  o  izostanku.  Če  razrednik  v  treh  dneh  ni  obveščen  o 
razlogu za odsotnost, mora sam vzpostaviti stik s starši. Razrednik se dogovori 
s starši za način medsebojnega obveščanja. 

3.  
Najkasneje  v  treh  dneh  po  prihodu  v  šolo,  morajo  starši  pisno  opravičiti 
izostanek, sicer je odsotnost neopravičena. 

4.  
Obvezna prisotnost dijakov pri pouku je 85% realiziranih ur. Dijaku, ki tega 
pogoja  ne  bo  izpolnil  iz  neopravičenih  razlogov,  določi  učitelj  dodatno 
ocenjevanje znanja ne glede na pridobljene ocene v tem ocenjevalnem obdobju.

5.  
Ure  športne  vzgoje,  pri  katerih  dijaki  nimajo  opreme,  se  štejejo  kot 
neopravljene ure. Dijak, ki v ocenjevalnem obdobju ne doseže 85% ur športne 
vzgoje, na katerih aktivno sodeluje, ni dosegel minimalnega standarda znanja. 
Dijak ima možnost te ure nadomestiti z dodatnimi športnimi dejavnostmi, ki jih 
bo organizirala šola pod vodstvom učiteljev športne vzgoje, in sicer v vsakem 
konferenčnem obdobju eno dejavnost, s katero bo dijak lahko nadomestil 6 ur 
športne vzgoje. Prisotnost na športnih dnevih se šteje med interesne dejavnosti.

Kršitve

Lažje kršitve so:
● neprimeren odnos do pouka (večkratno zamujanje  pouka ali  drugih 

organiziranih  oblik,  kolektivni  izostanki,  motenje  pouka  ali  drugih 
oblik izobraževanja, neodgovorno izpolnjevanje šolskih obveznosti), 

● neprimeren  odnos  do  dijakov,  delavcev  šole,  sosedov  ali  njihove 
lastnine  (objestno  in  nespodobno  vedenje  kot  nadlegovanje, 
nespoštovanje, poniževanje, itd.), 

● neprimeren  odnos  do  šole,  šolskega  in  drugega  premoženja 



(malomaren odnos do šole, šolskega ali drugega premoženja, kršenje 
hišnega reda, dejanja, ki škodujejo ugledu šole), 

● 10 ur neopravičene odsotnosti od pouka ali drugih organiziranih oblik 
izobraževalnega dela.

●

Težje kršitve so: 
● ponavljajoče se lažje kršitve, 
● kraja  ali  odvzem lastnine  brez   dijakovega  privoljenja,  ponarejanje 

(ponarejanje  rezultatov  pisnih  ali  drugih  izdelkov,  opravičil  ali 
podpisov staršev),

● lažna identiteta,
● žaljiv odnos do dijakov, delavcev šole ali tujih oseb,
● neupoštevanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu,
● namerno poškodovanje šolskega premoženja ali tuje lastnine, 
● od  20  do  50  ur  neopravičene  odsotnosti  od  pouka  ali  drugih 

organiziranih oblik. 

Najtežje kršitve so:
● ponavljajoče istovrstne težje kršitve,
● psihično ali fizično nasilje nad sošolci ali delavci šole,
● organizirano psihično ali fizično nasilje, ki ga izvajajo po naročilu tuje 

osebe, uživanje alkohola ali drugih drog v šoli,  njeni okolici ali  pri 
drugih organiziranih oblikah,

● prinašanje,  posedovanje,  ponujanje  nevarnih predmetov ali  sredstev, 
uničevanje šolske dokumentacije, večja tatvina ali vlom,

● neupoštevanje  predpisov  o  varnosti  in  zdravja  pri  delu,  kar  je 
povzročilo težjo telesno poškodbo ali večjo materialno škodo,

● neopravičena odsotnost  od pouka ali  drugih organiziranih oblik več 
kot  
50 ur.  

Neopravičeno izostajanje od pouka se kaznuje, in sicer: 
● za 20 neopravičenih izostankov je ukor razrednika 
● za 30 neopravičenih izostankov je ukor oddelčnega učiteljskega zbora 
● do 40 neopravičenih izostankov je ukor ravnatelja 



● do 50 neopravičenih izostankov je ukor učiteljskega zbora 
● nad 50 neopravičenih izostankov je izključitev iz šole.  
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