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INFORMACIJA O NOVOSTIH V ŠOLSKIH PRAVILNIKIH 

 

ZAKON O GIMNAZIJAH 

1. 12. 2017 je bil sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gimnazijah. Iz teh 

sprememb izhajajo spremembe nekaterih šolskih pravilnikov. 

Bistveno: 

Dijak ima pravico in dolžnost prisostvovati pri pouku in drugih oblikah izobraževalnega dela. 

Če iz različnih razlogov ne morejo prisostvovati, starši oziroma polnoletni dijak obvestijo 

šolo o njegovi odsotnosti v treh delovnih dneh od prvega dne odsotnosti. Če tega ne 

naredijo, šola obvesti starše mladoletnega dijaka. Šola (razrednik) odloči o upravičenosti 

odsotnosti dijaka na podlagi ustreznega opravičila o odsotnosti v treh delovnih dneh po 

prejemu opravičila. 

Polnoletni dijak, ki ne bo dal soglasja svojim staršem, si ne bo mogel pisati opravičil sam, 

temveč bo v primeru bolezni moral prinesti opravičilo od zdravnika, v primeru drugih 

odsotnosti pa od drugih organizacij (če gre na tekmovanje, mora prinesti od kluba ipd.) 

Vzgojno ukrepanje šole: šola izreka vzgojne ukrepe: opomin, ukor in izključitev iz šole. Lahko 

tudi alternativne ukrepe. Če je dijak mladoleten, lahko v postopku izrekanja ukrepa 

sodelujejo starši, sicer ne. Staršev polnoletnih dijakov se ne obvešča. 

Dijaka se lahko izključi iz šole zaradi naslednjih kršitev brez postopnosti: 

- ogrožanje svojega življenja ali zdravja oziroma življenja ali zdravja drugih, ki ima 

ali bi lahko imelo za posledico težjo telesno poškodbo oziroma težje duševne 

motnje. 

- namerno uničenje oziroma poškodovanje šolskega premoženja (večja materialna 

škoda) 

- vdor v varovan podatkovni sistem 

- uničenje ali ponarejanje šolske dokumentacije 

- posredovanje predmetov, ki ogrožajo varnost, življenje in zdravje ljudi 

- posedovanje, ponujanje ali prodajanje prepovedanih drog, alkohola 

- prisotnost pod vplivom drog oz. alkohola 

- neopravičena odsotnost od pouka, ki znaša več kot 35 ur v šolskem letu 
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PRAVILA OCENJEVANJA ZNANJA 

Šolska pravila ocenjevanja so v postopku usklajevanja. 

Verjetno bodo spremembe pri: 

- Premik omejitve tretjine negativnih pri pisnem ocenjevanju znanja 

- Pravila popravljanja negativnih ocen med šolskim letom in PRED zaključkom 

ocenjevalnega obdobja  

- Termini pisnih ocenjevanj znanja bolj določeni 

 

 

PRAVILNIK O PRILAGODITVAH ŠOLSKIH OBVEZNOSTI DIJAKU V SREDNJI ŠOLI 

 

S 1. 9. 2018 je začel veljati državni Pravilnik o prilagoditvah šolskih obveznosti dijaku v srednji 

šoli. S tem pravilnikom se ukinjajo pedagoške pogodbe in statusi in se to nadomesti s 

pravico do prilagoditev opravljanja obveznosti. 

Šola lahko prilagodi opravljanje obveznosti: 

a) nadarjenemu dijaku: dokazila niso potrebna, ker šola odloča na podlagi podatkov iz 

razpoložljive dokumentacije  

b) dijaku perspektivnemu/vrhunskemu športniku: potrdilo Olimpijskega komiteja 

Slovenije oz. Združenja športnih zvez o vpisu v evidenco registriranih in 

kategoriziranih športnikov 

c) dijaku v primeru drugih športnih in kulturnih dejavnosti: potrdilo organizacije, v kateri 

se udejstvuje 

d) dijaku, ki se pripravlja na mednarodna tekmovanja v znanju ali na druge mednarodne 

izobraževalne in kulturne prireditve ter izmenjave: podatke o organizaciji, ki vodi te 

priprave 

e) dijaku, ki prihaja iz druge države: dokazilo ni potrebno, ker šola odloči na podlagi 

uradnih evidenc 

f) dijaku, ki se vzporedno izobražuje: dokazila niso potrebna, ker šola odloča na podlagi 

uradnih evidenc 

g) za dijaka zaradi daljših ali pogostih odsotnosti iz zdravstvenih razlogov: zdravniška 

dokazila 

h) v drugih utemeljenih primerih 
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Za to pravico zaprosi polnoletni dijak oziroma starši mladoletnega dijaka. 

 

Rok za oddajo vloge je 30. september za tekoče šolsko leto, iz utemeljenih razlogov lahko 

tudi med šolskim letom. Polnoletni dijak oziroma starši mladoletnega dijaka napišejo 

prošnjo in priložijo ustrezna dokazila, če je to potrebno. Oddajo v tajništvu šole. 

Odloči ravnatelj po pridobitvi mnenja oddelčnega učiteljskega zbora in svetovalne službe. 

Sklep velja največ za eno šolsko leto. 

 

Če se pravica o prilagoditvi opravljanja obveznosti dodeli, razrednik v 15 dneh v sodelovanju 

z dijakom in s starši mladoletnega dijaka pripravi osebni izobraževalni načrt, v posameznih 

primerih se uskladi tudi z izvajalcem dejavnosti. 

S tem načrtom se določijo: 

- pravice in obveznosti dijaka in šole 

- obdobje obvezne prisotnosti pri pouku 

- način in roki za ocenjevanje znanja dijaka in izpolnjevanja drugih obveznosti 

- obdobje prilagoditve opravljanja šolskih obveznosti 

- druge zadeve, ki bi prispevale k dijakovemu boljšemu učnemu uspehu 

Med letom se ta načrt lahko iz utemeljenih razlogov spremeni. 

 

Pravica do prilagoditev lahko miruje: 

- če dijak ne izpolnjuje obveznosti po načrtu 

- če je negativno ocenjen pri dveh ali več predmetih 

- če mu je izrečen ukor 

- v primeru daljše poškodbe ali bolezni 

- iz drugih utemeljenih razlogov 

 

Prenehanje pravice: 

- če po poteku mirovanja pravice dijak ne popravi ocen 

- če preneha pogoj za pridobitev te pravice 

- na predlog dijaka oziroma staršev mladoletnega dijaka 

- s potekom obdobja, za katerega mu je bila pravica dodeljena 


