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l.éler - Zitlje je \, íolski skupností

L

Namen 3o1e sta vzgoja

in

izobraZevanje prek uòenja, pridobivanja znanja

ìn raztojl

kritiène zavesti.

2. Sola je skuprost medsebojnega sodelovanja, raziskovahih in socialnjh izkuienj, gradi
na demoklatjònjh vrednotah in si prizadeva za vsestransko rast posameznika. V njej
vsakdo, v skladu s svojo vlogo, enakovredno prispeva k izobìikovanju drZavìjanske
zavesti, izvajanju pravìce

do

uóenja, razvijanju posameznikovih sposobnosti

ter

k

preseganju neenakosti, in to v skladu z naòeli Ustave in MeddrZavne konvencije o pravicah
ohok, ki je bila podpisana v New Yorl-u dne 20. novembrn 1989, ter v slladu s sploÈníri
naòeli italijanske drZavne ÙIeditve.

3.

je sestavni del iille drZavne in druZbene skupnosti. V sodelovanju z njo
gradi svoje projekte in svoje vzgojno-izobraZevalno delo na kvaliteti odnosov med ùóitelji
in uòenci. Osebnost mladega òloveka razvija tudi s tem, da ga vzgaja k uzaveÈòenosti in k
ovrednotenju lastne identitete, òuta odgovomosti in osebne avtonomije. Obenem pa si
prizadeva dosegati kultume in poklicne cilje, ki so v skladu z nzvojern manosti in pdmemi
Solska shlpnost

za vkljuòitev

4.

v aLtir.no Zivljenje.

v

Solski skupnosti temelji na svobodi izraàanja, misljenja, vesti in vere, na
medsebojnem spostovanju vseb njcnih Òlanov, ne glede na njihovo starost in polozaj, na
odklanjanju kakSnjh koli jdeoloSkih, socialnìh in kultumih pre$ad.

Liyllerje

2. élen - Pravice dijakov

1.

Dijak ima pravìco do kakovostnega kultumega in poklicnega formiranja, ki naj , tudi prek
usmerjanja - spoÈtuje in razvùa identìteto posameznika ter naj bo odprto do idejnega pluralìzoa.
Sola skrbi za kontinuiteto v izobraàevanju in goji nagnjenja dijakov. V ta nameD nudi primerne
infonnacije, dijakom pa dopuÈòa, da postavlja.jo zahteve, razvi.jajo svobodno izbrane vsebinske
sklope in uresnìòujejo samostojne pobude.

2.

Solska skupnost spodbuja solidamost med svojjmi èlani

in

Sèiti dijakovo pravico do

zasebnosti.

3.

Dijak ima pravìco, daje seznanjen z odloòitvami in pravili, ki urejajo Èolsko zivlienje.
,1. Dìjak ima pravico, da se aktivno in odgovomo . udeleZuj e Èolskega Zivljerja. Pri
naèrtovenju in doloòanju didaktjónjh ciljev. pri organizacùi soiskega ZjvljenÌa, prj kiterijih
ocenjevanja ter izbiri uòbenikov in didaktièncga materiala, to se pravi pri izbirah, ki so v
pristo.jnostj ravnatelja in profesorjev, vzpostavl.jajo slednjì z dijaki konstruktiven dialog po
postopku, ki ga doloòa Èolski pravilnik. Dijak ima tudi pravioo do takojsnje in jarne ocene.
Tako se sproZi proces samovrednotenja, ki dijaku omogoÒi, da spozna svoje trd e in Èibke
toòke ter izboljÈa svoj uspeh.

5. V primerih, ko bi neka odloòitev

pomembno vplivala ra organizacijo Èoiskega tivljenja,
se lahko vodstvo vióje srednje Sole posvetuje z diiaki, tudi na njihovo pobudo.
Tako so
lahko v podobnih primerih in pod istirni pogoji poklicani na posvet dijaki niàje
srednje Èole
ali pa njihovi starÈi.
6. Dijaki imajo pravico do svobode izobraZevanja in samostojno ìzbirajo ned dopolnilnimi
kurikularaimi dejavnostmì io izbimimi dodatnimi dejavnostmi, ki jih n;di Sola. Didaktiòne
kurikulame dejavnosti in izbime dodatne dejavnosti ùpostevajo Àtem pridobivanja znanja
in Ìivljenjske pohebe dijakov.
7. Tuji dijaki imajo pravico, da se spostujeta kultura in vera skupnosti, ki ji priparlajo. Sola
spodbuja in podpira pobude, namenjene sprejemanju in zaÈòiti ;jihovega
J"ritu in-tottur"

ter uresnìòevanju medkultumih dcjavnosti.

8.

Sola se obvezuje, da bo postopoma uresnióevala pogoje, ki naj zagotovijo:
a. ugodno okolje za celovjto osebnostno rast in kakovoshe uèno_vzgojne storitve;

b. dodatno in dopolnilno izobraZevalno ponudbo. tudi s podpiranjem pobud, ki jih

dijaki in njihove organjzacije izvajajo samostojno,
c. stvame pobude za odpravljanje zaostanlov jn neenakosti ter za prepreòevanje in
zmanj ievanje Solskega osipri,
d. zdrave in vame prostore, ki morajo biti primemi za vse dijake, tudi za prìzadete;
e. pdmeme telmióùe priponoòke;
I sluàbo, ki spodbuja in vzdrZuje sktb za zdravje ter nudi psiholoiko pomoò.
9. Sola v svojem pravilniku jamòi jn ureja pravìco dijakov do sestajanja in zborovanj, in to
ùa ravni razreda, oddelka in zavoda.
10.
plavilnik jamòi in ureja pravico do zdruZevanja ter pravjco posameznih dijakov
_Solskì
ali dijaÈkih organizacij do izvajanja pobud v sklopu viije srednje Èole. Dijakom in njiúovim
organizacijam omogoòa tudi uporabo prostorov. poleg tega spodbuja oLranjanje siikov z
biv!imi dijaJ.i ir njihovimi orgJnizccijami.

3.

ó1e11

-

Dol'nosti diiakol)

L

Dìjaki so dolZni redno obiskovati pouk in stalno izpolnjevati uòne obveznosti.
2. Drjaki so dolZni izkazovati rar.natelju, profesorjem, vsemu osebju in svojìm so5olcem
enako, tudi fomalno spoStovanje, kakrÈno zahtevajo zase.
3. Pri uveljavljanju pravic in izpolnjevanju dolZnosti so se dìjaki dolZni obnaSati korekho,

l. òlena.
Dlaki so dolzni spoÈtovati organizacijske in vamostne ukepe, ki

v skladu z naóeli

,1.

jih

doloòa pravilnik

posameznega zavoda.

5.

DUaki morajo ùporabljati na prjmeren naòjn Èolske strukturc, stroje

pripomoòke ter se v Èoli tako obnaiati, da ne poÈkodujejo Èolske lastnine.

6.

Drlaki so soodgovomi za ustvadanje prijetnega Solskega okolja

in

in

didaktiène

skrbùo zanj, saj je

pomemben dejawik kakovosti Solskega Zivljenja.
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l.

ólen -

Disciplina

1.

Pravilniki posamoznih Èolskih ustanov doloóajo disciplinske prekr3ke z ozirom na dolZnosti,
so navedene v 3. òlenu, na pravilen potek medsebojnìh odnosov v Solski skupnosti in na
specifiòne razmere vsake Sole, nadalje doloòajo tudi kazni, pristojne organe, ki o njih sklepa.jo, ter
postopko za ljihovo izvajanje na osnovi kitcrijev v nadaljevanju.

ki

2.

Disciplinski ukepi imajo vzgojni nameù in teàijo k utrjevanju óuta odgovomosti ter k
vzpostavljaùjù p memih odnosov v Èolski skupnosti, nadalje teZijo k ponovni vkljuòitvi di.jaka s
pomoòjo raznih dejavnosti socialne ali L-ultume narave v prid Èolske skupnosti.

3.

Disciplhska odgovomost je osebna. Nihóe ne snle biti kaznovan, òe mu plej ni bila dana
moZnost, da pojasni svoja staliÈóa. Noben disciplinski prekSek vezan na obnaÈanje ne sme
vplivati na vrednotenje znanja.
,1. Svobodno izraZanje mnenja, òe korektno in ne-ialjivo za druge, ne sme biti v nobenem

p

meru kaznovano.

5.

Kazni so vedno zaòasne, sorazmeme z disciplinskim prekrÈkom, v duhù priÌrcipa postopnosti
ter, po moznosti, principa poravanave Èkode. Kaznj morajo upoÈtevati osebne razmere dijaka,
vrsto in teZo preklÈka ter njegove poslcdice. Dijak se Jahko vedno odloéi, da kazen opravi z
dejavnostjo v prid Èolski skupÌrosti.
Kazni, ki predvidevajo izkljùòitev iz So1e, doloòa Razredni svet. O izkljuòitvah, ki so daljle
kot 15 dni, in o ne/pripustitvi dijaka h konònemu ocenjevanju/k drZavnemu izpitu, pa doloèa
Zavodni svet.
Zaóasna izkljuòitev dijakaje moZna samo v prìmeru hudih ali ponavljajoèih se prekikov in
ne sme trajatj veò kot 15 dni.
V pÌimeru izkljuòjtve do 15 dni, mora Sola ohraniti stike z dijakom in z njegovo druzino v
smislu priprave na ponovno vkljuòitev dijaka v Èolsko skLrpnost. Za izklju{:itve daljie kot 15 dni,
se mom iola povczati s dijakovo druZino in, èe .ie potrebno, tudi s socialnimi sluZbami in
sodstvom, za naòfiovanje vzgojnega procesa, ki naj pripelje do razvoja òuta odgovomosti dijaka
in, òeje le mozno, do njegove ponovne vkljuòitve v Èolsko skupnost.
IzkljuÒitev dijaka jz Solske skupnosti se lahko odredi hrdi takat, ko prekÈki raùijo osebno
dostojanstvo in spoÈtovanje drugih oseb ali ogroZajo njihovo vamost. V takem primeru ne veljajo
navodila v 7. odstavk!, trajarje izkljùóitve naj bo sonznemo s te2o prekrÈka oziroma s trajanjem
stanja nevamosti. Po moinosti se upostevajo doloóila v 8. odstavku.
10. V primerih, ki jih navaja 9. odstavek, òe se disciplinski prekéek vcókat ponavlja, òe je
nasiÌje teZko a1i narekuje hudo socialno sklb, ko nì mogoòe izvesti posegov za odgovomo in
pravoòasno vkljuóitev dijaka v Èolsko skupoost med Solskim letom, je predvidena izkljuòitev iz
Èolske skupnosti in neocenitev na zakljuònem ocenjevanju a1i pa ne pripustitev na drZavni ìzpit; v
manj hudih pdmerih se izkljuòi dijaka iz Èolske skupnosti do zakljuÒka Èolsl<ega leta.
11. Disciplìnske kazni, ki jih navaja 6. odstavek in naslednji, se odrejajo le po preverjanju
kontretnih in toònih dokazov po katerih se sklepa, da je osumljeni dijak res zagreiil disciplinski

6.
7.
8.

9.

prek!ek.
12. Òe sodna oblast, socialne slu2be a1i ob.jektivni poÌoàaj, v katerem se nahaja druZina oziroma
dijak, odsvetujejo ponovno vkljuòitev v isto Solsko skupnost, je moZen vpis na drugo Èo1o, tudi
med iolskim letom.
13. Za kanovanje disciplinskih prekrskov med izpiti je pristojna izpitna komisija, kriteriji veljajo
tudi za zuùanje kandidate.
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Proti disciplinskim uhepom lahko kdorkoli, ki ima interes, vloZi priziv, v roku najveò 15. dnj
po prejetju sporoòila o odrejeni kazni. pritozbe je treba poslati na posebni Jamstveni òrgan, ki ga
ustanovi in uredi vsaka posamezna Sola, in odloèi v roku 10. dni. V tem organu mora biii prisotÈn
vsaj en izvoljeni predstavnik dijakov za viljo srednjo Solo in en prcdstavnik starÈev ia niZjo
srednjo iolo. Organ sestavljajo pravìloma profesor, ki ga ìmenuje Zavodni svet, na viÈji srednji
ioli pa tudi izvoljeni dijak in predstavnik staréev, medtem ko na niZjih srednjih !olah sta ilana avì
predstavnika starÈev. Jamstveli organ vodi Èoìski rar.natelj.
Jamstveni organ, ki ga omenja 1. odstavek, doloòa, po predstavitvi proinje dijakov viÈje
srednje Èole ali katerikoli zainteresirane osebe, tudi o sporìh, ki bi nastali pri izr,ajanju tega
pravilnìka v okviru ùole.
Ravùatelj Dezelncga Èolskega urada aÌi poverjeni funkcjonar dokonòno odloòa o pritoibah
dijakov viÈjih srednjih Èo1 oziroma drugih zainteresiranih oseb proti kÈitvam pri(lujoèega
pravilnika, tudi s stmni Èolskih pravilnikov posameznih zavodov. Odloòitev sprejme na podlagi
obvezujoóega nnenja deielncga jarnstvencga organa. Za viíje srednje !ole sestavljajo organ dva
dijaka, ki jih imenuje pokrajinska koùzulta dijakov na deZelni ravni, trije profesorji in en
predstavÌìik starÈev, imenovani v sklopu dezeÌne iolske skupnostì. Organu preclseduje DeZelni
Èolski ravnatelj ali njegov predstavnik. Za nlZje srednje Èole sta v Jamstveni orgcn imenovana
namesto dijakov dodatna dva predstavnika starlev.
Dezelni jamstveni organ preverja koroktno izvajanje zakonskih doloòil in pravilnikov, ter
postopa izkljuÒno na osnovi zbmne dokumentacije in morebitnjh pisnih priòevanj oseb, ki
predstavijo p tozbo, àli Uprave.
Mnenje, navedeno v 4. odstavku, mo.a organ sporoóiti v roku 30. dni. V sluòaju, daje rok
zapadel in mnede ni bilo sporoòeno, ozlroma, da organ, omenjen v 3. odstavku, ni predlagal
postopka, lahko DeZelni Solski ravnatelj odloÒa brez mnenja tega organa. V tem primeru iz\aia
doloóiìa 4. odstavka 16. èlena zakona Èt. 2 4l z dne 7. avgusta 1990.
6. Vsak Dc2elni Èolski urad doloòa s posebnim aktom najbolj primerne postopke za imenovanje
profesorjev in starsev v deielni jamstveni organ z namenom, da mu zajamÒi stalno in uòinkoviio
delovanje.

2.

3.

4.
5.

7. Jamstveni organ v 3.

odstavkuje izvoljen za dve iolski leti.

5.-bis Òlen - Dogovor o vzgaini soodgovornasti

ì.

Soóasno z vpisom v posamezno Èolsko ustanovo, di.jaki in starsi podpiSejo Dogovor o vzgojni
soodgovomosti, ki podrobno in vzajemno doloòa pravice in dolZnosti v odnosih med artonomno
lolsko ustanovo, dijaki in druZinami.

2.

Posamezni zavodni pravilniki urejujejo postopke za podpis ter za sestalo
dogovora, ki ga doloóa 1. òlen.

in prevcrjanje

V p ih dveh tednih pouka, vsaka Èola izvaja najbolj primeme pobude za sprejem novih dijakov,
za prcdstavitev in razumevanje Statuta di.jakinj in dijakov, Vzgojno izobrazcvalnega naèrta, Èolskih
pravilnikov in Dogovon o vzgojni soodgovomosti.

3.

4

6.

1.
ali

életn

- Sklepna navodíla

Sohki pravihìk in listina Solskih storitev, predvidena v obstojeèih doloèilih, se sprejmeta
z dijaki viÈje srednje Èole oziroma s starÈi dijakov niZje srednje

spremenita po posvetu

Èole.

2.
3.

Izvod fega pravilnika in izvod temeljnih dokumentov Sole dobijo dijaki ob Wisu.
Òrtano je IIl. poglavje L dela Kraljevega odloka St. 653 z dne 4. maja 1925.

