
PRAVILA RAVNANJA ŠOLE OB NASILJU IN OB POŠKODBI DIJAKA 
 

1. člen 
Pravilnik določa vedenje zaposlenih, dijakov in drugih udeležencev (v nadaljevanju 
udeležencev) v primerih fizičnega ali psihičnega nasilja (grožnje, izsiljevanje) ali 
druge ogroženosti varnosti in zdravja dijakov ali zaposlenih v prostorih šole in na 
pripadajoči okolici šole. 
Pravilnik določa tudi ravnanje zaposlenih v primeru poškodbe dijaka. 
 

2. člen 
Vsi udeleženci so dolžni ravnati preventivno, da ne bi prihajalo do zgoraj navedenih 
pojavov.  
Vsi udeleženci so se dolžni vesti samozaščitno, da se ne bi izpostavljali nevarnosti 
oziroma se vesti tako, da je ne bi povzročali. 
Vsi udeleženci so dolžni ravnati v skladu z izjavo o varnosti pri delu. 
 

3. člen 
Če je mogoče, se dijak iz nevarnega položaja takoj umakne in obvesti zaposlene. 
Če je dijak ogrožen ali opazi ali je priča ogrožanju oz. nevarnosti, mora o tem takoj: 

− obvestiti najbližjega zaposlenega (dežurnega učitelja, učitelja, vodstvo šole, 
tajništvo, hišnika …), 

− poslati drugega dijaka do zgoraj navedenih oseb. 
 

4. člen 
Če je nujno in mogoče, zaposleni pomaga ogroženemu ali takoj poišče pomoč. 
O nevarnosti takoj obvesti vodstvo šole. 
Ob potrebi po zunanji intervenciji se pokliče številka 112. 
 

5. člen 
Zaposleni v primeru poškodbe dijaka, npr. pri ŠVZ ali drugi VI dejavnosti, takoj: 

− po potrebi nudi prvo pomoč in v primeru težjih poškodb obvesti reševalno 
službo (112) ali zdravstveni dom v Slovenski Bistrici (02 843 27 00); 

− zagotovi nadzor in poišče pomoč; 
− obvesti svetovalno službo, vodstvo šole, tajništvo, ali drugega zaposlenega; 
− še isti dan napiše zapisnik in ga odda vodstvu šole. 

Svetovalna služba: 
− o nezgodi obvesti starše, ki dijaka po potrebi odpeljejo k zdravniku; 
− če to ni mogoče, organizira obisk zdravnika in spremstvo. 

 
KONČNE DOLOČBE šolskih pravil 
Šolska pravila Srednje šole Slovenska Bistrica je sprejela ravnateljica na osnovi 
mnenj učiteljskega zbora šole, dijaške skupnosti in sveta šole v avgustu in septembru 
2010 in začnejo veljati 1. 9. 2010 ter dopolnitve s 1. 10. 2010. 
Z uveljavitvijo teh previl prenehajo veljati dosedanja šolska pravila. 
 
Slovenska Bistrica, 1. 10. 2010 
 
 
      Mag. Iva Pučnik Ozimič, ravnateljica 
 


