7,

AV

O D I{

I

P R,A V

I L N TK

Zavodni pravilnik urejuje Èivljenje v Soli. Pravilnik pojmuje Zavod kot delovno skupnost, v okviru
katere prrhaia do stika in sodelovanja med razliònimi komponentami. Te v njej delujejo ob spoStovanju

in vrednotenju kulturnega in idejnega pluralizma brez kakr5nekoli diskriminacije, ki bi temeljila na
spolu, rasi, etnièni, jezikovni in verski pripadnosti, politiÒni opredeliwi ter psihofiziéníh in
druZbenoekonomskih pogoj ih.

Ta dokument se sklicuje na Pravilnik s statutom dijakinj in dijakov srednje Sole. (O.P.R. 3t. 249 z
dne 24. junija n994 in OPR 51.235 z dneu 21.12. 2008) in na naèela, ki so navdihovala ta pravilnik, in
sicer na temeljna naèela italijanske ustave, na mednarodno konvencijo o otrokovih pravicah.

PRAVICE
c drjakinjam

in dijakom

Sola zagotavlja moàrost pridobivanja splo5nega

upoStevanju dijakove individualnosti

in poklicnega znanja

v okviru smernic, ki jih narekuje prvi odstavek 2.

ob

élena statuta

dijakinj in dijakov (odslej: statut);

. dUakinje

in dijaki imajo pravico do zborovanj in zdruZevanj v okviru razred4 usmeritve ali Solskega
zavoda na osnovi predpisov enotnega besedila Z.O. Ét.297194;

o drjakinje in dijaki lahko ustanavljajo'svoje kroàke in v ta namen lahko uporabljajo Solske prostore s
predhodnim dovoljenjem ravnatelja in zavodnega sveta. Pri tem veljajo splo5na navodila glede
odgovomosti dijakinj in diiakov do Solske imovine, kot predvideva pravilnik sam;

. dijakinje in dijaki se izven kurikularnega

pouka lahko posluZujejo kabinetov, laboratorijev in

telovadnice, èe spada uporaba teh prostorov v okvir dopolnilnih ali dodatnih Solskih dejavnosti;
o na-predlog

dijakinj

in dijakov

se sklièejo

v

okviru razrednih svetov sestanki za naòrtovanje in

doloòanje dejavnosti, ki jih predvideva 2. èlen statuta;
o dUakinje in dijaki so ob zaéetku Solskega leta obve5Òeni o uénih naórtih, o uónih
ocenjevanja; o slednjih so dijaki semanjeni tudi pred posameznim preverjanjem;

ciljih in kriterjih

ocenah pisnih oziromapraktiènih izdelkov pravoéasno, in sicer
najkasneje 15 dni po datumu izdelave, Òe gre za zahtevnej5e izdelke. Oceno ustnega preverjanja
izvedo najkasneje do konca druge uÒne ure istega predmeta;

o drjakinje

.

in dijaki so obve5Òeni o

drjakinje, dijaki in njihovi starSi imajo pravico do obve5òanja o uspehu; v ta namen razredni svet sklièe
roditeljske sestanke ali pisno obvesti star5e vsaj dvakrat v letu;

o med Solskim letom so predmetni profesorji na razpolago za stike

z druíino po doloèenem urniku in

predhodni najavi;
o tajni5tvo deluje po razobesenem urniku. Tajni5kih storitev se dijakinje in dijaki ter njihovi star5i lahko

posluZujejo tudi preko Solskih operaterjev in preko njih naroòajo in dvigajo potrdila.
o vse Solskq komponente imajo narazpolago oglasne deske za obve5èanje.

DOLZNOSTT

1.

dijakìnje in diiakimorajo redno obiskovati pouk in skrbno opravljati Solske obveznosti;

2.

dijak se mora vesti odgovorno in dostojno v Soli in izven nje. Biti mora vljuden do predstojnikov,
Solskih operaterjev in sploh vseh. Ravnati se mora po pravilih hi5nega reda;

3.

dijaki smejo v uÒilnice pet minut pred zaéetkom pbuka. Po zvonjenju ni vstopa v razred Íazen z
dovolj enj em ravnatelj a ali nj egovega poobla5Òenca;

4.

vsak dijak ima v uèilnici sedeZ, ki mu ga doloéa razrednik ob upo5tevanju dijakovih potreb in

potreb pouka;

5.

knjig in drugih uénih pripomoókov ni dovoljeno puSòati pod klopmi; diiakijih lahko hranijo na Soli
na posebej doloÒenih prostorih, na lastno odgovornost in po pravilih, ki jih sami postavijo v okviru
razredaali Sole;

6.

med Solsko uro dijakipozorno in aktivno sodelujejo pri pouku. Izogibajo se dejanj, ki bi utegnila

motiti pouk;

7.
8.

med Solsko uro smejo dijaki iz razreda samo s profesorjevim dovoljenjem;

dijakje dolZan varovati Èolsko opremo in uèila ter paziti, dajih ne poSkoduje. Vsako Skodo, ki
nastane po njegovi krivdi, mora poravnati. Kadar je Skoda povzroèena zlonamerno, krivec
odgovarja na osnovi ustreznega disciplinskega postopka;

9.

v telovadnici, laboratorijih in knjiZnici se dijaki ravnajo po pravilih, ki veljajo zate prostore;

10. odsotnosti opravièujejo star5i ali skrbnik v dija5ko knjiZico, ki

jo dijaki dobijo

ob zaèetku Solskega

leta in morajo imeti vsak dan s seboj . Zaugotovitev utemeljenosti izostanka sme ravnatelj zahtevati

zdravni5ko sprièevalo ali druga potrdila ali pa pokliÒe v Solo star5e oziromaskrbnika. Dijak, ki je

dopolnil osemnajsto leto, sme zamude in izostanke opravióevati sam, vendar ravnatelj lahko
zahtev1 da dijak svojo izjavo dopolni z ustreznimi dokazi in dokumenti;
I

l. obiskovanje

pouka

je obvezno. Opravièila

za odsotnosti mora dijak predloZiti ob povratku v Solo v

teku enega tedna. Profesor bo opraviòilo vpisal v razredni dnevnik. Dijakom ni potrebno navesti
vzroka izostanka. Òe po enem tednu dijak nima opravièila je izostanek neopravièen. Neopravièene
ure vplivajo na oceno iz vedenj4 kot tudi ponarejanje podpisa.
12. ni dovoljeno podpisovanje opravièil v dijaÈko knjiZico vnaprej brez daturna (>in bianco<).

Razrednik tak5no stran v knjiZici razveljavi.
13. med trajanjem pouka dijaki ne smejo zapustiti Solske stavbe in dvori5Òa.
14. preàòasno zapu5èanje pouka lahko dovoli samo ravnatelj ali njegov namestnik na osnovi

utemeljenegarazloga in pro5nje starSev ali skrbnik4

èe

je dijak mladoleten. Dijaki morajo oddati

dijaÈko knjiZico z opravièilom v tajniStvo Ze prvo uèno uro.
15. v primeru zamude, opraviòi odsotnost profesor, ki je tisto uro v razredu.

V primeru pogostega

zamujanja in odsotnosti razrednik povabi star5e na razgovor.
16. za dijake, ki zamujajo zaradi slabih avtobusnih zvez,velja letno dovoljenje. Brez opraviòila bo

vstop v razred po prvi uèni uri dovoljen samo trikrat v teku StirimeseÒja; v vskamem nadaljnem
prìmeru bo vstop v razred po prvi uòni uri dovoljen le v izrednìh in dokumentiranih primerih.

Mladoletni diajki bodo morali prinesti opraviòilo star5ev ali skrbnika nasledr!i dan.
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predòasno zapuÉòanje pouka lahko dovoli samo ravnatelj na osnovi
utemeliene garazlogain ne
kot dvakrat v teku StirimeseÒj4 v vsakem nadaljnjem primeru mcra biti tako izostajanje

veÒ

utemeljeno

z ustrezno dokumentacijo. Òe v teku enega tedna dijak ne predstavi razredniku
ustrezno
dokumentacijo je izostanek neopravióen
18. dijak ne sme v nobenem primeru zapustiti Solske stavbe med trajanjem pouka
tako v jutranjih kot v
popoldanskih urah. Izostanek od pouka v popoldanskem èasu lahko izjemoma
opraviòi le ravnatelj;
19. dijakinje in dijaki lahko vstopajo na tajniStvo samo v òasu izven pouka.

SPLOSIYA, PR,AVILA

o vozila puSòamo na parkirnem prostoru pred 5olo, motorje in kolesa pa na parkirisóu
v Solskem centru;
o paziti moramo na osebno higieno ter urejenost in dostojnost v oblaÒenju:
obleka naj bo primerna
okolju, tj. vzgojno izobraíevalni ustanovi;
o med poukom ostanejo prenosni telefoni izkfuòeni;

c uporabniki skrbijo, da so Solski prostori èisti in urejeni; odpadki se odlagajo
v zato doloèene posode;
o uporaba dvigala je namenjena le invalidom in pooblaiéenemu osebju.
o uporaba zaslnih izhodov je prepovedanarazen v predvidenuh primerih

DISCIPLINA
Disciplinski postopki imajo vzgojni namen in so usmerjeni k utrjevanju éuta odgovornosti in k
ponovni vzpostavitvi korektnih odnosov znotraj 50lske skupnosti.
SEZNAM DISCIPLINSKIH UKREPOV
UsrM oPoMrN.

1.

2. VpTs V DIJASKo KNIZICo.
3. VpTs V RAZREDNI DNEVÀIIK.
4. Plsi.u oPoMIN RA\TNATELJA.
5.

IzruruÒnev

6. NE PRtrUSTITEV V NASLEDNJI RAZRED ALI NE PRIPUSTmEV NA DRzA\AII zP]T.
1' USTNI oPoMIN profesorja

ali ravnatelj a in razgovor z dijakom velja za malomamost pri opravljanju

Solskega de14 opu5èanju Solskih dolZnosti ter zamotenje pouka;

2.

'

3. VPIS v DNEVNIK in osEl.rEN4 v nuaSro KNJZICO - zato da se starsi seznanijo z ukrepom in da se
vzpostavi razgovor z niimi - velia za vztrajanje pri opu5èanju Solskega dela in za neopraviÒene

odsotnosti ter za motenje pouk4 kljub opozorilom profesorja;
4. prslu oPoMIN RA\TNATELJA, po razgovoru z dijakom. Opomin se vpise v osebno polo dilaka, Sola
obvesti star5e oziroma skrbnike; dodeljen -ie za nekorektne odnose do ravnatelj4 profesorjev,
neuònega osebja, so5olcev in neupo5tevanja ustnih opominov in dveh vpisov v dnevnik;

5. ZrrruÒITEV Do t5 OtrU , ki jo dodeli razredni

svet, velja za veÒkratno neupo5tevanje ravnateljevih
pisnih opominov, veòkratno samovoljno opu5èanje pouka, ùalitev oziroma nespo5tovanje osebnih

kulturnih' ideoloskih in verskih razriònosti, ponarejanje podpisov
v uradnih listinah (diiaÈkih
knjizicah, dnevnikih, ipd) ter zanamerno mazanjesorskih prostorov
in imovine.
IzrrruÒmev NAD 15 otri, ki je v pristojnosti zavodnega svet4 velja
za dejanja, ki onemogoèa.jo
reden potek pouka ali dela na sori, ari zanamerno povzroÒeno
5kodo, za krajo in za vztrajanje pri

huj5ih krSitvah

zavodnegapravilnika.

.

Poravnava Skode: na osnovi splosnega naèel4 da so vsi uporabniki
dolzni spoÈtovati skupno
imovino in solske prostore ter ob upostevanju dejstv4 da
odgovornost
za povzroóeno Èkodo
.ie
osebna (5' odstavek 4. Òlena statuta) mora povzroèitelj sam poravnati
skodo po naslednjem
postopku:
Solsko osebje oceni Skodo in pisno sporoÒi star5em zahtevek poravnavi;
o

-

unovòeni denar se vknjiZi v zavodno bilanco in je namenjen popravilom
(tudi delnim);
zakazni in prekr5ke veljajo doloéila 5. òlena statuta.
6' Np PRIPUSTITEV V NASLEDNJI RAZRED AII NE PRIPUSTITEV Na DnZavm
zprr, ki je v pristojnosti
zavodnega sveta in velja za hude prekrSke, ki predvidevajo veédnevno
izkljuèitev. V tem primeru
je ocena iz vedenja pet (5).

vsi disciplinski ukrepi vplivajo na oceno iz vedenja (glej razpredelnico).
Dijaki, ki imajo niZjo oceno od 8, se ne udeleZijo Solskih izletov in ekskurzij.
O udeleZbi dijakov

oceno 8 odloùa razredni svet.

KRITERIJI ZADODELITEV OCENE IZ VEDENJA
oceno iz vedenja dodeli razrediri svet v neraz5irjeni sestavi v okviru
ocenjevalnih sej na osnovi

kriterijev:

O REDNOST IN TOÒNOST PRI OB]SKOVANJU POUKA

o SPOSTOVANJE Sorsrrca

pnaVILNIKA

O AKTI\,INO SODELOVANJE IN ZAMMANJE PRI POUKU

O SODELOVANJE S PROFESORJI

.

NV SOSOTCT

REDNO OPRAVLJANJE SOISTNT OBVEZNOSTI.

z

teh

RAZPREDELNICA
OPIS

Ocnra

t0

o

redno opravljanje Solskega dela

e

spo5tovanje drugih in Solske ustanove

"

dosledno spo5tovanje Solskega pravilnika

o ustrezno zanimanje in sodelovanje pri pouku

.
9

I

7

ustrezno opravljanje Solskega dela

o spo5tovanje drugih in Solske ustanove
o spoStovanje disciplinskih pravil in ustnih opozoril profesorjev
c pozitivni odnos in sodelovanj e znotraj raztedne skupnosti

.

one*no zaniman-le in nestalno sodelovanje pri Solskih dejavnostih

o

neredno opravljanje Solskega dela

o obèasno nespostovanje pravil, ki urejajo Solsko
o motenje pouka

Zivljenje

.

pomanjkljivo sodelovanje v taztedni skupnosti

o
o
o
e

sploSno nezanimanje do predmetov

.

pogostne zamude
posamene kr$itve Solskega pravilnika (npr. samovoljno opu5èanje pouk4

pomanjkljivo opravljanje Solskega dela
nespo5tljiviodnosi do drugih
pogostno motenje Solskega dela

ipd.)

e popolno nezanimanje

6

I

do predmetov

.

neprimeren in Zaljiv odnos do uéneg4 neuènega osebja in so5olcev

o

naèrtno motenje pouka

o

negativen odnos do razredne skupnosti

o

pogostne kr5itve Solskega pravilnika.

.

za hude prekrSke,

ki predvidevajo veédnevno izkljuèitev.

V tem primeru dijak ni pripu5Óen v vi5ji tazred'

FR.TTOZtsE

Zoper navedene clisciplinske ukrepe, z izjemo izkljuòitve, se lahko diiaki pritoàijo na zavodni
jamstveni organ v roku 15 dni po sprejemu ukrepa.
V primeru izkljuèilve je moZen le priziv na deZelni jamstveni organ v roku 30 dni.
a'

ZAVODNI JAMSTVENI OR.GAN
Zavodnijamstveni organ sestavljajo: predsednik" 2 dijaku 2 profesorja.
Dva dijaka izvolijo dijaki nazavodnem zborovanju. Dva profesorja imenuje profesorski zbor.
Jamstveni organ se sestane v roku do 15 dni po vloZeni pisni pritoZbi,

ki

zadeva disciplinske sankcije

razen izkljuòitve. Sestane se tudi na zahtevo dijakov ali kogarkoli prizadetega, da izreóe mnenje o
morebitnih sporih, ki zadevajo izvajanje statuta. Dokonóni sklep je v pristojnosti deZelnegajamstvenega
organa.

Zavodni pravilnik za Solsko

lao

2008/2009 je

bil sprejet na seji profesorskega

zbora dne, 30. januarja

2009 in stopi v veljavo v drugem Stirimeseèju
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