PRAVILA ZA OPRAVIČEVANJE
1) Odsotnosti:
-

opravičila za odsotnost je treba predstaviti najprej profesorju prve ure na dan, ko se dijak/inja vrne v
šolo, da podpiše v dijaško knjižico;
nato se knjižico predstavi razredniku (isti dan ali ob prvi priložnosti), da vpiše opravičeno odsotnost v
dnevnik;
opravičila, ki jih bodo dijaki/nje predstavili več kot en teden po povratku v šolo, ne bodo sprejeta, ure
se bodo štele kot neopravičene;
za odsotnosti, ki trajajo več kot 5 dni, je treba po ministrskem odloku predstaviti z zdravniškim
spričevalom.

2) Predčasni odhod iz šole:
-

-

-

dijaško knjižico mora dijak/inja pustiti pred začetkom prve ure pri postrežnicah;
postrežnice bodo v teku jutra poiskale osebo, ki lahko opraviči predčasni odhod (če ni ravnatelja, bo
za to poskrbel eden od dveh podravnateljev, prof. Pelesson ali prof. Sussi, ali koordinatorji vsake
smeri: prof. Bezeljak - Cankar, prof. Bratina - Vega, prof. Sirk - Zois; če niti koordinatorjev ni, bo
opravičila sprejemal najstarejši profesor na posamezni smeri);
kdor ne bo izročil knjižice pred prvo uro postrežnicam, ne bo imel opravičenega odhoda; iyjeme so
slabo poòutje v teku jutra;
ko dijak/inja dobi nazaj v roke knjižico, mora pokazati podpisano opravičilo še profesorju, ki je v
razredu pred odhodom; profesor bo pregledal, če je ravnatelj (ali kdor ga zastopa) opravičil odhod,
ohranil odrezek opravičila (da lahko vidijo naslednji profesorji) in vpisal v dnevnik, da dijak/inja
odhaja;
podpise je treba nato ob prvi priložnosti pokazati tudi razredniku, da odsotnost opraviči v
elektronskem dnevniku;
vsako polletje so dovoljeni samo 3 predčasni odhodi, ki niso dokumentirani (npr. z zdravniškim
potrdilom ipd.); vsako opravičilo po 3., ki ne bo imelo dokumentiranega potrdila, bo neopravičeno.

2) Kasnejši prihod v šolo:
-

-

dijak/inja, ki pride v šolo po prvi učni uri z opravičilom, mora pred vztopom v razred prositi za
dovoljenje ravnatelja, podravnatelja ali koordinatorja smeri;
ko dobi dovoljenje in podpis, lahko vstopi s podpisom v razred in pokaže podpis in opravičilo
predmetnemu profesorju, ki ima takrat učno uro; profesor bo pregledal podpis, ohranil odrezek in
vpisal kasnejši prihod;
dijaki/nje lahko vstopijo v razred na začetku ure in ne sredi učne ure;
podpise je treba nato ob prvi priložnosti pokazati tudi razredniku, da odsotnost opraviči v
elektronskem dnevniku;
vsako polletje so dovoljeni samo 3 kasnejši prihodi, ki niso dokumentirani (npr. z zdravniškim
potrdilom); vsako opravičilo po 3., ki ne bo imelo dokumentiranega potrdila, bo neopravičeno.

