ŠOLSKA PRAVILA O PRILAGAJANJU ŠOLSKIH
OBVEZNOSTI NA SREDNJI GRADBENI, GEODETSKI
IN EKONOMSKI ŠOLI LJUBLJANA

Na podlagi Pravilnika o prilagoditvi šolskih obveznosti dijaku v srednji šoli (Uradni list RS, št. 60/2010, v
nadaljevanju Pravilnika), Vojko Goričan, ravnatelj, direktor Srednje gradbene, geodetske in ekonomske šole
Ljubljana, izdaja

ŠOLSKA PRAVILA O PRILAGAJANJU ŠOLSKIH
OBVEZNOSTI DIJAKA
1. člen
Šolska pravila urejajo prilagoditve šolskih obveznosti po javno veljavnem izobraževalnem programu (v nadaljnjem besedilu:
izobraževalni program):
− dijaku vrhunskemu športniku,
− dijaku perspektivnemu športniku,
− dijaku, ki se pripravlja na mednarodna tekmovanja v znanju ali na druge mednarodne izobraževalne ali kulturne
prireditve ter izmenjave (v nadaljnjem besedilu: dijak tekmovalec) in
− dijaku, ki se vzporedno izobražuje na dveh šolah.

2. člen
Status se dijaku dodeli praviloma prvi mesec v šolskem letu, zato je treba oddati prošnjo z dokazili najkasneje do 20.
septembra. Izjemoma se lahko dijaku dodeli status tudi med šolskim letom, če izpolnjuje predpisane pogoje.
Dijak ima pravico povedati mnenje ali predlog o svojih pravicah in obveznostih v zvezi s statusom.
Če eden od staršev pridobitvi statusa dijaka pisno nasprotuje, statusa ni mogoče dodeliti.
Dijak prejme na šoli sklep o dodelitvi statusa in osebni izobraževalni načrt o prilagajanju šolskih obveznosti.
Iz utemeljenih razlogov lahko šola dijaku status začasno odvzame oz. ga ukine (mirovanje oz. prenehanje statusa). O
mirovanju oz. prenehanju statusa odloča ravnatelj na predlog razrednika, učitelja, svetovalne delavke ali staršev.
O dodelitvi in odvzemu statusa dokončno odloča ravnatelj šole s sklepom.

3. člen
DIJAK - ŠPORTNIK
Dijak športnik je dijak, ki aktivno trenira in se udeležuje tekem v občinskem, regijskem, državnem in mednarodnem merilu.
Status športnika predlaga komisija, ki jo sestavljajo:
− pomočnica ravnatelja,
− športni pedagog,
− svetovalni delavec in
− razrednik.

4. člen
ŠPORTNIK S STATUSOM A - STATUS VRHUNSKEGA ŠPORTNIKA
To je dijak, ki:
− ima listino o dodelitvi naziva »vrhunski športnik«, ki je član državne reprezentance (A-selekcija),

−
−

je dosegel 1. do 3. mesto na državnem prvenstvu ekipno ali posamično in
se udeležuje državnih prvenstev v 1. članski ligi (v skladu z zakonom o športu).

Ocenjevanje
− Sam izbira čas ustnega ocenjevanja znanja v terminu, ki mu omogoča osvajanje učnega gradiva, ali se sam dogovori s
profesorjem, kdaj želi ustno odgovarjati. Oceno mora dobiti najkasneje 10 delovnih dni pred koncem ocenjevalnega
obdobja. Po tem roku ga profesor lahko vpraša nenapovedano, razen če je bil dijak opravičeno odsoten od pouka več
kot 60 % ur.
− Pisna preverjanja lahko opravi individualno pri rednem pouku oz. po dogovoru s profesorjem tudi drugače, če je na dan
pisnega preverjanja opravičeno odsoten.
− Dijak ima možnost za dodatno posvetovanje s profesorjem.
− Dijak mora obiskovati pouk športne vzgoje, za katerega ima lahko individualni program.
− V vsakem konferenčnem obdobju si mora pridobiti najmanj toliko ocen, kot jih določa pravilnik o ocenjevanju in
preverjanju znanja.
− V posameznem obdobju je lahko tudi neocenjen, če je bil odsoten več kot 60 % ur pri posameznem predmetu. Ocene
pridobi v naslednjem konferenčnem obdobju.
Odsotnost pri pouku
− Od pouka izostaja zaradi treningov do dve šolski uri na dan, če ta poteka istočasno kot pouk.
− Od pouka izostaja zaradi športnih priprav, vendar največ 20 šolskih dni zaporedoma.
− Od pouka izostaja zaradi tekmovanj, če so ta med rednim šolskim delom.
− Opravičen je interesnih dejavnosti – prosti del.
Napredovanje
− Večkrat obiskuje isti letnik (lahko opravlja samo tisti del, ki ga še ni opravil v preteklem letu).
− Pri pogojnem napredovanju je dijak praviloma lahko negativno ocenjen ali neocenjen iz največ treh predmetov.
− Neopravljene obveznosti tekočega leta lahko opravlja do zaključka naslednjega šolskega leta.
− Večkrat opravlja izpite iz posameznih predmetov, vendar največ trikra.,
Obveznosti dijaka
− Vestno mora opravljati šolske obveznosti.
− Imeti mora primeren odnos do šole.
− Dogovarjati se mora s profesorji za ustno in pisno preverjanje ter upoštevati dogovore.
− Sporočati mora vse spremembe v zvezi s statusom.
− Razredniku mora vnaprej napovedati in opravičiti nameravano odsotnost v zvezi s statusom.
− Sodelovati mora v šolski športni ekipi.
Obveznosti trenerja
− Spremljati mora šolsko delo varovanca.
− Obveščati mora šolo o terminih treningov, priprav, tekmovanj (evidenčni karton).
− Razredniku mora sporočati izostanke vnaprej.
Obveznosti staršev
− Starši morajo redno spremljati uspeh in vedenje dijaka.
− Redno morajo obiskovati govorilne ure.
− Redno morajo opravičevati vse izostanke.
Obveznosti profesorjev
− Z dijakom se morajo dogovarjati o času pisnega in ustnega ocenjevanja znanja.
− Dijaku morajo nuditi dodatno razlago, če to potrebuje in želi.
− Skupaj z dijakom morajo sestaviti načrt dela.
Pridobitev statusa
Dijak mora prošnji za pridobitev statusa priložiti:
− potrdilo o dodelitvi naziva »vrhunski športnik«,
− potrdilo o registraciji športne zveze,
− potrdilo o doseženih rezultatih v preteklem letu,
− okvirni terminski načrt treningov, priprav in tekem,

−
−

soglasje staršev za uveljavljanje ugodnosti statusa,
druga potrdila, ki se nanašajo na športno dejavnost dijaka.

Dijak izgubi ugodnosti statusa:
− če se neprimerno obnaša in mu je zato izrečen vzgojni ukrep (ukor razrednika ali višji),
− če neopravičeno izostaja od pouka,
− če ne dosega pozitivnega učnega uspeha,
− če zlorablja status,
− če mu preneha status dijaka,
− če zavrača udeležbo v šolski ekipi na tekmovanju,
− če preneha s tekmovalno športno dejavnostjo,
− na njegovo izrecno željo oz. zahtevo staršev in
− če mu je status dodeljen za določen čas.

5. člen
ŠPORTNIK S STATUSOM B - STATUS PERSPEKTIVNEGA ŠPORTNIKA
To je dijak, ki je registriran pri panožni zvezi in tekmuje na uradnih tekmovanjih nacionalnih panožnih športnih zvez.
Ocenjevanje
− Ob povečani intenzivnosti vadbe in v času tekem je dijak opravičen ustnega ocenjevanja. Trener mora v tem primeru
izdati evidenčni karton oz. potrdilo oz. koledar povečanih športnih obremenitev, kar dijak predloži razredniku. Sicer se
ne more opravičiti.
− Dijak mora obiskovati pouk športne vzgoje.
− Dijak, ki nastopa na tekmovanjih vseh rangov za šolsko reprezentanco, je naslednji dan opravičen ustnega ocenjevanja.
Odsotnost pri pouku
− Od pouka izostaja zaradi športnih priprav, vendar največ 5 šolskih dni zaporedoma.,
− Od pouka izostaja zaradi tekmovanj, če so ta med rednim šolskim delom.
− Opravičen je interesnih dejavnosti – prosti del.
Obveznosti dijaka
− Vestno mora opravljati šolske obveznosti.
− Mora imeti primeren odnos do šole.
− Mora se dogovarjati s profesorji za ustno in pisno ocenjevanje ob dokazani povečani intenzivnosti vadbe oz. v času
tekem ter upoštevati sprejete dogovore.
− Sporočati mora vse spremembe v zvezi s statusom.
− Redno mora obveščati starše in trenerja o učnem uspehu.
− Razredniku mora vnaprej napovedati in opravičiti nameravano odsotnost v zvezi s statusom.
− Sodelovati mora v šolski športni ekipi.
Obveznosti trenerja
− Spremljati mora šolsko delo varovanca.
− Obveščati mora šolo o terminih treningov, priprav, tekmovanj (evidenčni karton).
− Razredniku mora sporočati izostanke vnaprej.
Obveznosti staršev
− Redno morajo spremljati uspeh in vedenje dijaka.
− Redno morajo obiskovati govorilne ure.
− Redno morajo opravičevati vse izostanke.
Obveznosti profesorjev
− Dogovarjati se morajo z dijakom o času pisnega in ustnega ocenjevanja znanja.
− Dijaku morajo nuditi dodatno razlago, če dijak to potrebuje in želi.
− Skupaj z dijakom morajo sestaviti načrt dela.

Pridobitev statusa
Dijak mora prošnji za pridobitev statusa priložiti:
− potrdilo kluba o članstvu, iz katerega mora biti razvidna raven tekem, na katerih dijak nastopa,
− potrdilo o registraciji športne zveze,
− potrdilo o doseženih rezultatih v preteklem letu,
− okvirni terminski načrt treningov in tekem,
− soglasje staršev za uveljavljanje ugodnosti statusa,
− druga potrdila, ki se nanašajo na športno dejavnost dijaka.
Dijak izgubi ugodnosti statusa:
− če se neprimerno obnaša in mu je zato izrečen vzgojni ukrep (ukor razrednika ali višji),
− če neopravičeno izostaja od pouka,
− če ne dosega pozitivnega učnega uspeha,
− če zlorablja status,
− če mu preneha status dijaka,
− če zavrača udeležbo v šolski ekipi na tekmovanju,
− če preneha s tekmovalno športno dejavnostjo,
− na njegovo izrecno željo oz. zahtevo staršev in
− če mu je status dodeljen za določen čas.

6. člen
DIJAK TEKMOVALEC
Dijak tekmovalec je dijak, ki se pripravlja na državna in mednarodna tekmovanja iz znanja, ki jih organizira državno
strokovno društvo, združenje ali drug pristojni organ. Dijaka tekmovalca predlaga profesor - mentor v sodelovanju z
razrednikom.
Ocenjevanje.
− Dan po nastopu je opravičen ustnega in pisnega ocenjevanja znanja.
Odsotnost:
− Dijak tekmovalec ima pravico do odsotnosti od pouka na dan tekmovanja in v dneh, ko se na tekmovanje pripravlja.
− Odsotnost od pouka je dijak dolžan vnaprej sporočiti razredniku, ki mu odsotnost odobri po posvetovanju z mentorjem.
Obveznosti dijaka
− Vestno mora opravljati šolske obveznosti.
− Imeti mora primeren odnos do šole.
− Redno mora obveščati starše in mentorja o učnem uspehu.
− Razredniku mora vnaprej napovedati in opravičiti nameravano odsotnost v zvezi s statusom.
− Sodelovati mora v šolski ekipi.
Obveznosti staršev
− Redno morajo spremljati uspeh in vedenje dijaka.
− Redno morajo obiskovati govorilne ure.
− Redno morajo opravičevati vse izostanke.
Obveznosti profesorjev
− Dogovarjati se morajo z dijakom o času pisnega in ustnega ocenjevanja znanja.
− Dijaku morajo nuditi dodatno razlago, če dijak to potrebuje in želi.
− Skupaj z dijakom morajo sestaviti načrt dela.
Pridobitev statusa
Dijak mora za pridobitev statusa predložiti:
− prošnjo za status tekmovalca oddajo starši, zakoniti zastopnik mladoletnega dijaka ali polnoletni dijak,
− k predlogu za pridobitev statusa je treba predložiti potrdilo državnega strokovnega društva, ki organizira in vodi priprave
na tekmovanja iz znanja.

Dijak izgubi ugodnosti statusa:
− če se neprimerno obnaša in mu je zato izrečen vzgojni ukrep (ukor razrednika ali višji),
− če neopravičeno izostaja od pouka,
− če ne dosega pozitivnega učnega uspeha,
− če zlorablja status,
− če mu preneha status dijaka,
− če zavrača udeležbo v šolski ekipi na tekmovanju,
− na njegovo izrecno željo oz. zahtevo staršev in
− če mu je status dodeljen za določen čas.

7. člen
DIJAK RAZISKOVALEC
Dijaka raziskovalca predlaga komisija za raziskovalno dejavnost na predlog mentorja. Komisijo sestavljajo:
− pomočnica ravnatelja,
− profesor - mentor,
− svetovalni delavec in
− razrednik
Ocenjevanje
− Dan po nastopu je opravičen ustnega in pisnega ocenjevanja znanja.
Odsotnost
− Dijak raziskovalec ima pravico do odsotnosti od pouka v času, ko opravlja raziskovalno delo na terenu, vendar le v
obsegu, ki je nujno potreben za izvedbo raziskave in ga potrdi mentor.
− Vsak raziskovalec ima evidenčni karton, na katerem so podatki o odsotnosti od pouka, ki jih vodi in potrjuje mentor.
− Odsotnost od pouka je dijak dolžan vnaprej sporočiti razredniku, ki mu odsotnost odobri po posvetovanju z mentorjem.
− Dijak raziskovalec ima pravico do enega prostega dneva za pripravo na predstavitev raziskovalne naloge na regijskem
oz. do treh prostih dni za pripravo na predstavitev naloge na državnem tekmovanju.
Obveznosti dijaka
− Vestno mora opravljati šolske obveznosti.
− Mora imeti primeren odnos do šole.
− Redno mora obveščati starše in mentorja o učnem uspehu.
− Razredniku mora vnaprej napovedati in opravičiti nameravano odsotnost v zvezi s statusom.
Obveznosti staršev
− Redno morajo spremljati uspeh in vedenje dijaka.
− Redno morajo obiskovati govorilne ure.
− Redno morajo opravičevati vse izostanke.
Obveznosti profesorjev
− Dogovarjati se morajo z dijakom o času pisnega in ustnega ocenjevanja znanja,
− Dijaku morajo nuditi dodatno razlago, če dijak to potrebuje in želi.
− Skupaj z dijakom morajo sestaviti načrt dela.
Pridobitev statusa
Pogoji za pridobitev statusa so:
− delo pri raziskovalni nalogi,
− ustrezna raven strokovnega znanja,
− pozitiven šolski uspeh.
Dijak izgubi ugodnosti statusa:
− če se neprimerno obnaša in mu je zato izrečen vzgojni ukrep (ukor razrednika ali višji),
− če neopravičeno izostaja od pouka,

−
−
−
−
−
−

če ne dosega pozitivnega učnega uspeha,
če zlorablja status,
če mu preneha status dijaka,
če zavrača udeležbo v šolski ekipi,
na njegovo izrecno željo oz. zahtevo staršev in
če mu je status dodeljen za določen čas.

8. člen
DIJAK KULTURNIK
Dijaka kulturnika predlaga komisija, ki jo sestavljajo:
− pomočnica ravnatelja,
− vodja aktiva učiteljev slovenščine,
− vodja knjižnice
− svetovalni delavec in
− razrednik
Ocenjevanje
− Sam izbira čas ustnega ocenjevanja v terminu, ki mu omogoča osvajanje učnega gradiva ali se sam dogovori s
profesorjem, kdaj želi ustno odgovarjati.
− Oceno mora dobiti najkasneje 10 delovnih dni pred koncem ocenjevalnega obdobja.
− Po tem roku ga profesor lahko vpraša nenapovedano, razen če je bil dijak opravičeno odsoten več kot 60 % ur.
− Pisna preverjanja lahko opravi individualno pri rednem pouku oz. po dogovoru z učiteljem tudi drugače, če je na dan
pisnega ocenjevanja opravičeno odsoten.
− Dijak ima možnost za dodatno posvetovanje s profesorjem.
Odsotnost
− Dijak kulturnik ima pravico do odsotnosti od pouka v času, ko sodeluje na kulturnih prireditvah, in v času intenzivnih
priprav na tako prireditev.
− Odsotnost mora predhodno sporočiti in opravičiti razredniku.
− Vsak kulturnik ima evidenčni karton, na katerem so podatki o odsotnosti od pouka, ki jih vodi in potrjuje kulturni
animator.
− Odsotnost od pouka je dijak dolžan vnaprej sporočiti razredniku, ki mu odsotnost odobri po posvetovanju s kulturnim
animatorjem.
− Dijak kulturnik ima pravico do enega prostega dneva za pripravo na javni nastop.
Obveznosti dijaka
− Vestno mora opravljati šolske obveznosti.
− Imeti mora imeti primeren odnos do šole.
− Sodelovati mora v šolski kulturni dejavnosti.
− Redno mora obveščati starše in mentorja o učnem uspehu.
− Razredniku mora vnaprej napovedati in opravičiti nameravano odsotnost v zvezi s statusom.
Obveznosti staršev
− Redno morajo spremljati uspeh in vedenje dijaka.
− Redno morajo obiskovati govorilne ure.
− Redno morajo opravičevati vse izostanke.
Obveznosti profesorjev
− Dogovarjati se morajo z dijakom o času pisnega in ustnega ocenjevanja znanja,
− Dijaki morajo nuditi dodatno razlago, če dijak to potrebuje in želi.
− Skupaj z dijakom morajo sestaviti načrt dela.
Pridobitev statusa
Za pridobitev statusa mora dijak oddati:
− potrdilo o vpisu v drugo šolo oz. v drug izobraževalni program,
− potrdilo kulturnega animatorja oz. mentorja, ki se nanaša na kulturno dejavnost dijaka,

−
−
−

potrdilo kulturnega društva na ravni regije oz. republike,
okvirni terminski plan priprav in
soglasje staršev za uveljavljanje ugodnosti statusa.

Dijak izgubi ugodnosti statusa:
− če se neprimerno obnaša in mu je zato izrečen vzgojni ukrep (ukor razrednika ali višji),
− če neopravičeno izostaja od pouka,
− če ne dosega pozitivnega učnega uspeha,
− če zlorablja status,
− če mu preneha status dijaka,
− če zavrača udeležbo v šolski ekipi,
− če preneha z izobraževanjem na drugi šoli ali s kulturno dejavnostjo,
− na njegovo izrecno željo oz. zahtevo staršev in
− če mu je status dodeljen za določen čas.

9. člen
Sklep o dodelitvi statusa oziroma dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti je enako obvezujoč za vse, na katere se nanaša
oziroma so ga podpisali.
Razrednik v redovalnici pred priimkom dijaka, ki mu je podeljen status, zapiše črko »S«, ob prenehanju statusa črko prečrta,
v rubriko opombe pa vpiše datum črtanja s podpisom razrednika. V dnevnik šolskega dela se vpiše sklep o dodelitvi statusa
posameznemu dijaku.

10. člen
V primeru, da dijak ali starši menijo, da dodeljene pravice niso v skladu z določbami tega pravilnika, lahko starši zahtevajo
uvedbo pritožbenega postopka.

11. člen
Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti na SGGEŠ Ljubljana začne veljati naslednji dan po objavi na oglasni deski.

12. člen
Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti na SGGEŠ Ljubljana se uporablja od 1. 9. 2011 dalje.

Štev.: 603-19/11-1
Ljubljana, 18. 8. 2011

Vojko Goričan
ravnatelj, direktor

