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IZREKANJE O SPREMEMBI PRAVIL ŠOLSKEGA REDA IN HIŠNEGA REDA V ZVEZI S 

PRINAŠANJEM / NEPRINAŠANJEM MOBILNIH TELEFONOV V ŠOLO  

TER PRIHODOM V ŠOLO S KOLESI 

Učiteljski zbor, učenci in starši so se v šolskem letu 2017/18 izrekali glede morebitne spremembe v 

zvezi s prinašanjem mobilnih telefonov v šolo, in sicer v:   

 Pravilih šolskega reda, 5. člen, Prepovedi, v delu: Učenci v šolo ne prinašajo mobilnih telefonov in 

drugih elektronskih naprav zabavne elektrotehnike. 

 

 Hišnem redu, Splošna navodila, v delu: Prinašanje mobilnih telefonov in drugih elektronskih 

naprav (igrice, predvajalniki glasbe…) v šolo ni dovoljeno. 

MOBILNI TELEFONI 

 

Prinašanje mobilnih 

telefonov v šolo je 

prepovedano. 

Prinašanje mobilnih 

telefonov je dovoljeno, 

vendar je uporaba 

mobilnih telefonov 

prepovedana. 

Prinašanje in uporaba 

mobilnih telefonov je v 

šoli dovoljena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 vzdržana  

 Učenec lahko ima 

mobilni telefon v torbi, a 

ga v šoli in na dnevih 

dejavnosti ne uporablja. 

Šola ne prevzema 

odgovornosti v primeru 

kraje ali izgube 

mobilnega telefona.  

Šola ne prevzema 

odgovornosti v primeru 

kraje ali izgube 

mobilnega telefona. 

Šola ne prevzema 

odgovornosti glede 

zlorabe osebnih 

podatkov, pridobljenih s 

snemanjem, 

fotografiranjem in 

objavljanjem.  

Število glasov: 297 Število glasov: 79  Število glasov: 0 Skupaj: 376 

 
 

Učiteljski zbor je proti spremembi pravilnika in hišnega reda, torej se strinja, da je prinašanje mobilnih 

telefonov še naprej prepovedano. Učiteljski zbor meni, da bi sprememba pravilnika učencem škodovala, saj 

bi se verjetno pojavljale številne neodgovorne uporabe telefona. 

Učenci razredne stopnje so v večini proti spremembi pravilnika in hišnega reda, torej se strinjajo, da je 

prinašanje mobilnih telefonov v šolo še naprej prepovedano. 

Učenci predmetne stopnje v 77,4% podpirajo spremembo pravilnika in spremembo hišnega reda, torej, da 

bi bilo prinašanje mobilnih telefonov v šolo dovoljeno. Glavni argument za prinašanje mobilnikov v šolo je 

bil komunikacija s starši in fotografiranje učne snovi.  
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Starši – glasoval jih je 376;  297 ali 78,9% staršev je glasovalo proti spremembi Pravilnika in spremembi 

Hišnega reda, torej se strinjajo, da je uporaba mobilnih telefonov v šoli še naprej prepovedana.  

79 ali 21,01% staršev je glasovalo za spremembo pravilnika in hišnega reda, torej, da bi učenci lahko 

prinašali mobilne telefone, uporaba pa bi bila prepovedana.  

Nihče ni glasoval za uporabo mobilnih telefonov v šoli. Dva starša sta se pri glasovanju vzdržala. 

 

PRIHOD V ŠOLO S KOLESI 

Prihod v šolo s kolesi ni dovoljen. Prihod v šolo s kolesi je dovoljen. 11 vzdržanih 

Število glasov: 9  Število glasov: 356 Število glasov skupaj:376 

 

Učiteljski zbor ne vidi zadržkov, da učenci v šolo prihajajo s kolesi, če s tem soglašajo njihovi starši. 

Učenci se v večini strinjajo, da je prihod v šolo s kolesi dovoljen. 

Starši - 356 ali 94,6% staršev je za to, da se učencem dovoli v šolo prihajati s kolesi, če v to privolijo 

njihovi starši.  2,39% staršev bi želelo, da je prihod v šolo s kolesi prepovedan.  

 

Podatke zbrala: 

Damjana Jerše, 

pomočnica ravnatelja 

 

Videm, 24. 5. 2018                                                         

 

 

 

 


