
PRAVILNIK 0 PRILAG0DITVI SOLSKIH 0BVEZN0STI DIJAKU NA SK0FIJSKI GIMNAZIJI ANTONA 
MARTINA SLOMSKA 

1. CLEN 

Ta pravilnik ureja prilagoditev solskih obveznosti dijaku, ki se vzporedno izobrazuje, dijaku 

sportniku (A in B) in dijaku, ki se pripravlja na mednarodna tekmovanja v znanju ali na druge 

mednarodne izobrazevalne ali kulturne prireditve (v nadaljnjem besedilu : dijak tekmovalec), 
dijaku kulturniku in dijaku z zacasnim statusom. 

2. CLEN 

Vrste statusov so: 
status dijaka, ki se vzporedno izobrazuje, 

status dijaka .sportnika (A in B ), 

status dijaka tekmovalca, 

status dijaka kulturnika, 
zacasni status. 

3. CLEN 

I. Status dijaka, ki se vzporedno izobrazuje, lahko pridobi dijak, ki se hkrati izobrazuje po vec 
javno veljavnih srednjesolskih izobrazevalnih programih in izpolnjuje druge pogoje, 
navedene v pravilniku. 

II : Status dijaka sportnika (A) lahko pridobi dijak, ki: 
je kategoriziran sportnik Olimpijskega komiteja Slovenije; 
je v preteklem solskem letu v individualnih olimpijskih sportih v svoji disciplini in v 
svoji starostni kategoriji na uradnih drzavnih prvenstvih nacionalnih panoznih 

sportnih zvez dosegal uvrstitve od 1. do 5. mesta; 
je bil v preteklem folskem letu v olimpijskih sportih rekorder ali uvrscen od 1. do 5. 
mesta na razvrstitveni lestvici nacionalne panozne sportne zveze; 
je v preteklem folskem letu dosegel mednarodno priznane sportne dosezke, ki jih je 
ovrednotila nacionalna panozna sportna zveza; 
je bil V preteklem SOISkem fetu V ekipnih ofimpijskih Sportih Clan drzavne 

reprezentance; 
ga je v olimpijskih ekipnih sportih nacionalna panozna sportna zveza v preteklem 
folskem letu razglasila za izredno perspektivnega igralca; 

Status dijaka sportnika (B) lahko pridobi dijak, ki: 
je v preteklem folskem letu v individualnih olimpijskih .sportih v svoji disciplini in v 

svoji starostni kategoriji na uradnih drzavnih prvenstvih nacionalnih panoznih 

sportnih zvez dosegal uvrstitve od 6. do 10. mesta; 
je bil v preteklem solskem letu v olimpijskih sportih uvr.scen od 6. do 10. mest a na 

razvrstitveni lestvici nacionalne panozne .sportne zveze; 

je v preteklem folskem letu v neolimpijskih sportih v svoji disciplin i in v svoji 
starostni kategoriji na uradnih drzavnih prvenstvih nacionalnih panoznih .s portnib 
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je bil v preteklem solskem letu v neolimpijskih ekipnih .sportih cl ~ drzavae r. "t 
reprezentance; 
ga je v ekipnih neolimpijskih sportih nacionalna panozna 

folsko leto razglasila za izredno perspektivnega igralca. 
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11 l. Status dijaka tekmovalca lahko pridobi dijak, ki se pripravlja na mednarodna tekmovanja v 
znanju ali na druge mednarodne izobrazevalne ali kulturne prireditve ter izmenjave. 
IV. Status dijaka kulturnika lahko pridobi dijak, ki redno nastopa s koncertn im zborom 
Carmina Slovenica ali je v preteklem folskem letu v okviru orglarske glasbene sole na 
drfavnih tekmovanjih dosegel srebrno oziroma zlato priznanje ali v okviru gledaliske sole kot 
gledaliski igralec sodeluje v gledaliski predstavi, igrani na drfavnih prireditvah oz. driavnih 
tekmovanjih. 

V. Zacasni status lahko pridobi dijak, ki sodeluje pri organizaciji in/ali izvedbi dejavnosti oz. 
prireditve, na kateri sodeluje v okviru sole. 

4. CLEN 

Za pridobitev statusa lahko zaprosi dijak s pisno vlogo, v kateri je potrebno navesti oz. 
predloziti: 

- za pridobitev statusa dijaka, ki se vzporedno izobrazuje, podatke o foli z javno veljavnim 
srednjefolskim izobrazevalnim programom; 
- za pridobitev statusa dijaka sportnika (A in B) podatke o nacionalni panozni sportni zvezi, 
pri kateri je dijak registriran, podatke o tekmovanjih dijaka v uradnih tekmovalnih sistemih 
nacionalnih panofoih sportnih zvez in njegovih dosezkih v preteklem folskem letu,· potrjen 
formular o predvidenem tedenskem obsegu ur treninga in tekmovanj (priloga st. 1 tega 
pravilnika); 
- za pridobitev statusa dijaka tekmovalca podatke o organizaciji, ki vodi priprave na 
mednarodna tekmovanja v znanju ali na druge mednarodne izobrazevalne ali kulturne 
prireditve ter izmenjave in potrdilo organizatorja o tedenskem obsegu ur priprav dijaka 
tekmovalca na tekmovanja; 
- za pridobitev statusa dijaka kulturnika podatke o nastopanju z zborom Carmina Slovenica 

ali podatke o orglarski soli ter doseikih na driavnih tekmovanjih, ali podatke o gledaliski foli 
ter gledaliski vlogi v gledaliski predstavi, igrani na drzavnih prireditvah oz. drfavnih 
tekmovanjih; 
- soglasje starsev ali skrbnikov. 

Vlogo je potrebno vloiiti v tajnistvo sole najkasneje do 30. septembra za tekoce folsko leto, 
iz utemeljenih razlogov pa lahko tudi med folskim letom. 

5. CLEN 

Na predlog ravnatelja o vlogi za pridobitev statusa dijaka, ki se vzporedno izobrafoje po 
predstavitvi odloci uciteljski zbor z javn im glasovanjem najkasneje v petnajstih dneh po 
prejemu popolne vloge s sklepom, ki ga fola poslje starsem oz. skrbnikom najkasneje v treh 

delovnih dneh po odlocitvi. 

Na predlog aktiva ucitelj ev sportne vzgoje o vlogi za pridobitev statusa dijaka sportn ika (A in 

B) po predstavitvi z javnim glasovanjem odloci uciteljski zbor najkasneje v petnajstih dneh po 
prejemu popolne vloge s sklepom, ki ga fola poslje starsem oz. skrbnikom najkasneje v treh 

delovnih dneh po odlocitvi. 

Na predlog ravnatelja ali ucitelja mentorja o vlogi za pridobitev statusa dijaka tekmova lca po 
predstavitvi z javnim glasovanjem odloci uciteljski zbor najkasneje v petnajstih dneh po 
prejemu popo/ne vloge s sklepom, ki ga fola poslje sta rsem oz. skrbnikom najkasneje v treh 

delovnih dneh po odlocitvi. 

J 



Na predlog ravnatelja o vlogi za pridobitev statusa dijaka kulturnika po javni predstavitvi 
2 

javnim glasovanjem odloci uciteljski zbor najkasneje v petnajstih dneh po prejemu popolne 

vloge s sklepom, ki ga fol a poslje stars em oz. skrbnikom najkasneje v t reh dneh po odlocit vi. 

V obraz/o.zitvi sklepa o pridobitvi statusa se dijaka seznani tudi z dol.znostmi, razlogi za 

m irovanje in prenehanj e statusa po tern praviln iku. 

Podelitev zacasnega statusa in prilagoditve vzgojno izobrazevalnega dela dijaku lahko 
predlaga mentor na konferenci uciteljskega zbora, kjer poda informacije o casu trajanja 
statusa in morebitnih prilagoditvah vzgojno-izobrazevalnega de/a. Mentor je v nadaljevanju 
dolzan uciteljski zbor pravocasno pisno obvestiti o terminih vaj, iz katerih je razvidna 
odsotnost dijaka od pouka (v zbornici na oglasni deski objavi seznam sodelujocih dijakov z 
datumi in urami vaj oz. zadolzitev). Pisno obvestilo je hkrati opravicilo za predvideno 

odsotnost. O podelitvi zacasnega statusa mentor dejavnosti ustno obvesti dijaka. 

6. CLEN 

Zoper sklep o zavrnitvi vloge za pridobitev statusa in sklep o mirovanju ter prenehanju 
slalu.sa je na Svet sole v osmih dneh po prejemu sklepa dovo/jena priloZIJa. Svel sole odloll o 

pritozbi najkasneje v petnajsti dneh po prejemu pritozbe. Odlocitev Sveta sole je dokoncna. 
Svet sole v t reh dneh po odlocitvi o njej pisno obvesti starse oziroma skrbnike. 

7. CLEN 

Pravice, ki izvirajo iz statusa dijaka, ki se vzporedno izobrazuje, dijaka sportnika(A), dijaka 

tekmovalca, dijaka kulturnika : 
v casu intenzivnih priprav, posebnih treningov izven kraja bivanja, sedeza kluba oz. sole 

je lahko dijak opraviceno odsoten od pouka, ce o tern vsaj tri dni pred izostankom 
obvesti _razrednika in po vrnitvi v solo predlozi v zato predpisanem roku (po solskem 

redu) p,sno opravicilo (trenerja, ucitelja mentorja); 
dijak lahko svojo aktivnost uveljavi kot izpolnjevanje programa proste izbire DIV· 

dijak_ ima_ pravi~o v dogovoru z uciteljem do datumsko napovedanega ' ustnega 

ocen1evan1a (v pnmeru, da se dija_~ ne drzi dogovora, ga lahko ucitelj vprasa kadarkoli), 

P_~bu~o za do~ovor o _datu~u da d11ak v prvih 14 dneh ocenjevalnega obdobja; 
d11ak ,ma prav1co do 1zredn1h rokov za preverjanje in pis no ocenjevanJ·e znan · - · 
rednih rokih o ·- d Ja, ce Je v prav,ceno o soten zaradi priprav ali tekmovalnih aktivnosti. 

Pravice, ki izvirajo iz statusa dijaka sportnika(B) : 
- dijaki i~a p: avico do napovedanega ocenjevanja (nacin napovedane a . . , . 

posamezrn ucitelj razrednega ucite/jskega zb b d .. g ocen1evan1a doloc, 
konference v primeru da se dijak ne.dr' · d ora na po u o d11a ka prvih st irinajst dn i 

, . ' ' 21 ogovora, ga lahko ucite/j vpra.sa kad k 1.) 
- v casu intenzivnih priprav, posebnih treningov izv k . b' . ar o' ; 
dijak opraviceno odsoten od pouka najvec 5 d . - ~nk raJa ,van1a oz. sede.za kluba je lahko 

n, v sos em letu . Odsotnost opravici razredn ik. 

8. CLEN 

Dolznost i, ki izvirajo iz statusa dijaka: . ti\~ OD AN lo 
- s svojim vedenjem, ucenjem in de/om ·e z I d . . . ~r;;;;,~ • ' ., '-1'. 

_pri pouku, opravlja domace in druge n~lo ! -e ~st~l,m d11akom tako, da akt" '<' o sode!JJe,:'. 
m se vede v skladu z obstojecim solsk· . gh,_? ~1 nasa k pouku potrebne ucne; rip~tke·· -· z 
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• d f ·· · t · · preve rJ·anJ·u in ocenJ·evanJ·u znanj a ter uposteva ogovore s pro esorJI o 1zos aJanJu, 

drugih obveznostih; 
dolfan je zastopati solo na tekmova njih in prireditvah na soli ali izven nje, ra zen ka~ar j e 

· · · k · · rl nP ~n lP kli 1h::. 1">7 rln1c:t,1::, odsoten zarad! pomembn!h tekmovanJ v o .. v,ru svoJe vzpore- . . - -- -- , ··· ---, --· - · - -- --. 

9 . CLEN 

Dijaku lahko status miruje: 

ce ne izpolnjuje navedenih dolznosti iz 7. clena; 
ce ne dosega minimalnih standardov pri dveh ali vec predmetih; 
ce mu je izrecen ukor razrednika; 
v primeru daljse bolezni ali.poskodbe; 

na predlog starsev oz. skrbnikov; 
iz drugih utemeljenih razlogov. 

Odlocanje o mirovanju se sprozi na predlog ucitelja, skupine uciteljev ali ravnatelja. 
0 sklepu mirovanja statusa in pogojih vrnitve statusa odloci uciteljski zbo r z j avnim 
glasovanjem. Ravnatelj vroci sklep starsem oz. skrbnikom najkasneje v petih delovnih dneh 
po odlocitvi. Sklep mora vsebovati pogoje vrnitve statusa. Sklep zacne veljati takoj. 

10. CLEN 

Dijaku se odvz.ame status: 
ce ob poteku obdobja mirovanja statusa ne izpolni obveznosti iz 7. clena; 
ce ob poteku obdobja mirovanja statusa ne doseze minimalnih sta ndardov pri enern al i 
vec predmetov, o tern obvestimo starse oz. skrbnike, ti pa sporocijo razredniku, al i 
status ponovno stopi v veljavo; 
ce preneha pogoj za pridobitev statusa; 
ce ima vec kot 10 necpravicenih ur; 
ce mu je izrecen ukor razrednega uciteljskega zbora; 
na predlog dijaka ali starsev. 

0 prenehanj u pogoja za pridobitev statusa je dijak dolzan obvestiti solo v pet ih delovnih 
dneh po prenehanju pogoja. 

O prenehanju statusa odloci uciteljski zbor na predlog razrednega uciteljskega zbora ali 
ravnatelja. Ravnatefj poslje skfep starsem oz. skrbnikom, razrednik obvesti dijaka o odvzemu 
statusa. 

Zacasni status preneha, ko pot ece obdobje, za kat erega je bi l status dodefjen oziroma, ko ga 

mentor preklice na oglasni deski. 

11. CLEN 

Praviln ik zacne veljati s 1. septembrom 2010. 

Maribor, 15. 3. 2010 


