Pravilnik za enoletnoindividualnošolanje v tujini
Odobrenonasejizavodnegasvetadne:
Ciljnaskupina:
Dijaki, ki se šolajoenošolskoleto ali samo del le – tega nasorodnišoli v tujini.
Ciljpravilnika:
-

-

pomagatidijakumednjegovomednarodnoizkušnjo
izkoristitimednarodnoizkušnjo za kulturnorastcelotnegašolskegazavoda
ureditipostopke in formalnedokumente, ki se nanašajonamednarodnoizkušnjo in
istočasnojamčitiprozornostpostopkov in
enakoobravnavovsehdijakovpridoločanjušolskihkreditov
olajšatiponovnovključitevdijaka v izhodiščnirazred in urejatiodnosemedprofesorji in
dijakom ter meddijakizačetnegarazreda

Sodelujočiosebki
Dijak/Starši











Referent/komisija za mednarodne
izmenjave



Funkcije
zberepotrebneinformacijeprireferentu za
mednarodneizmenjave ali pri kaki
zunanjiorganizaciji, kiureja te
mednarodneizmenjave, in ocenipomen in
koristnostdejavnosti, trajanjebivanja v
tujinigledenamotivacijo in osebnazanimanja
oceniizbiro in odločitveotrokatudi s
pomočjorazrednika
prirazrednemsvetu se pozanima, katere so
bistvenevsebine, kijih mora usvojiti, da
lahkonadaljuje v naslednjemrazredu in
kompetence, kijih mora
pridobitisamostojnomedbivanjem v tujini
ohranjastik z razrednikom in/ali
profesorjemtujegajezika
ohranjastike s profesorji, kipoučujejopredmete,
kijihnašoli v tujini ne poučujejo, da
selahkoučinkovitoponovnovključi v
naslednjirazred
poskrbi, da šola v tujinipripravivsodokumentacijo
o predelanihučnihvsebinah in obiskovanihtečajih
ter o prejetihocenahobkoncubivanja v tujini
koordinirarazrednesvete, da
delujejovsipoenakihkriterijih in takoomogoči, da
prejemajovsidijakinašolanju v
tujinienakeinformacije in da
prejmejoenakeinformacijegledesnovi,
kijomorajodijakipredelati in gledekompetenc, kijih
mora dijaknašolanju v tujinipridobiti












Razredni svet in profesor tujega jezika



pretvoriocene v desetiškisistem, da
selahkokasnejeizračunasrednjooceno in
pravilnodoločišolskikredit
jamči, daimajovsidijakiobpovratku s šolanja v
tujinienakepogoje
ovrednotiizkušnjošolanja v tujini, poskrbi, da
dijaki, ki so bili našolanju v
tujini,predstavijosvojoizkušnjosošolcem,
enakoomogočidijaku, da
predstavimorebitneizdelke, kijih je
naredilmedšolanjem v tujini
sodeluje z
razrednimsvetompriponovnemvključevanjudijaka
v razrednoskupnost in nudi
razrednemusvetupotrebnodokumentacijo
shranivsodokumentacijo, izdelke in
opravljenodelo, ki se nanašanaposamezneizkušnje
v tujini
sodeluje s tajništvompriurejanjuarhivov o študiju v
tujini
urejatastikemedprofesorji, ki so
članirazrednegasveta, organizacijo,
kipripravišolanje v tujini, dijakom, šolo v tujini in
družino

Predodhodom v tujino








pripravitadokumentacijo, kijozahtevaorganizacija,
kipripravljaštudijskoleto v tujini, in šola v tujini,
skrbita za ureditevdijakoveosebne mape
informirataravnatelja in odgovornega za šolanje v
tujini, da bidijakradopravilenošolskoleto ali del letega v tujini
skupaj z razrednimsvetomdoločitabistvenevsebine,
kijih mora dijakusvojiti, da lahkonadaljuješolanje v
naslednjemrazredu, in kompetence, kijih mora
dijakusvojitimedštudijskimletom v tujini in o
temobvestitadijaka
poskrbita za vsodokumentacijo, kijo je
trebaposlatigostujočišoli; polegtehničnihpodatkov
morata navestiinformacije o predmetniku,
kriterijihocenjevanja, o šolanju, kiga je
doslejopravildijak, vključno s predmetnikom in
ocenamizadnjegašolskegaleta

Medbivanjem v tujini



imatastike z dijakom in
njegovodružinomednjegovimbivanjem v tujini
informiratakolege, kakopotekaštudijskaizkušnja v







tujini
prejematasporočila o potekuštudijskeizkušnje,
kijihnašolopošiljatašola v tujini in dijak
prejematainformacije o predmetih,
kijihdijakobiskuje in o učnihvsebinah
poročatarazrednemusvetu,
kidoločimorebitnadodatnapreverjanja, kijih bo
moral dijakopravitiobpovratku in
vsebinetehdodatnihpreverjanj
dijakainformirata o
predvidenihdodatnihpreverjanjih

Obpovratku



Razredni svet





zberejopotrdila o pridobljenihkompetencah, kijih je
dijakpridobilmedštudijem v tujini
sleditaponovnivključitvidijaka v razrednoskupnost
zbereinformacije o predmetniku in učnihvsebinah,
kijih bo dijakopravilmedšolanjem v tujini, in o
kriterijihocenjevanja, ki so v veljavinatejšoli
profesorji, kipoučujejopredmete,
kinatujišolinisopredvideni, pripravijosvojenačrte

Predodhodom v tujino




določibistveneučnevsebine, kijih mora
dijakusvojiti, da lahkonadaljuješolanje v
naslednjemrazredu, in kompetence, kijih mora
dijakpridobitimedšolanjem v tujini
nudi razredniku in
profesorjutujegajezikainformacije,ki so potrebne
za formularje, kijihpotrebuješola v tujini

Medbivanjem v tujini





zbirainformacije, kijihdaješola v tujini in dijaksam
sklepa o morebitnihdodatnihpreverjanjih, kijih bo
moral dijakopravitiobpovratku v šolo, in o
vssebinah le - teh
naspričevaluobkoncuprvegapolletja in
obkoncudrugegapolletja ne navedenobeneocene

Obpovratku




obponovnivključitvi v razrednoskupnost se srečaz
dijakom za pogovor, medkaterimdijakporoča o
svojiizkušnji v tujini in o opravljenemštudiju
predzačetkomnovegašolskega
letaizvededodatnapreverjanja, ki so potrebna za
dijakovoponovnovključitev v nrazred

Tajništvo



napodlagipotrdil o pridobljenihkompetencah,
spričevala, v katerem so ocene, pretvorjene v
desetinke, in ocen, kijih je
dijakdobilnadodatnihpreverjanjih,
izračunasrednjooceno in določišolskikredit.



skrbi za dijakovomapo,
vanjovnašavsodokumentacijo, ki se nanašanaštudij
v tujini
prejemavsasporočila in
jihposredujedaljeodgovornemu za študij v tujini,
razrednikom in ravnatelju



Razgovorobponovnivključitvi v razrednoskupnost
Datumrazgovoradoločirazrednisvet in mora potekatipredzačetkomšolskegaleta. Medrazgovorom
mora dijakpredstavitisvojoizkušnjo v tujini, potekštudija in predmetnik, kulturni in
vzgojnipomenopravljeneizkušnje.
Dodatnapreverjanja
Razrednisvetpredvidevadodatnapreverjanjasamo v primeru, kopredmetnik in učninačrti, kijih bo
dijakpredelalnašoli v tujini, ne odgovarjajopredmetnikom in učnimvsebinam, ki so predvidenev
premedniku za razred, kigadijakobiskuje v tujini.
Določitevšolskegakredita
Pri določanjušolskegamkredita se upošteva:
1. srednjaocena, kijo je dijakprejelnašoli v tujini. priračunanjusrednjevrednosti
upoštevatudivedenje.
Na podlagisrednjeocene, pretvorjene v desetinke,
določikreditnapodlagiministrsketabele.
2. priračunanjusrednjeocene se upoštevasamopredmete, ki so napredmetnikusmeri,
kijodijakobiskuje
3. ocene, kijih je dijakprejelnadodatnihpreverjanjih
4. višjetočkeprišolskemkreditu se dodeli,:
a) če jedecimalno število pri srednji vrednosti ≥ 0,5
b) če je dijak dosegel pozitivno oceno pri vseh dodatnih preverjanjih
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