Šolska pravila, vezana na Pravilnik o šolskem redu v
srednjih šolah (UL RS, št. 60/2010)
1. člen
Sodelovanje s starši poteka na govorilnih urah, roditeljskih sestankih, na razgovorih v
svetovalni službi, na Svetu staršev in preko njihovih zastopnikov v Svetu šole ter še s
pomočjo pisne in elektronske komunikacije ter telefonov.
2. člen
Na osnovi 13. člena citiranega pravilnika morajo starši oziroma zakoniti zastopniki, ob
njihovem soglasju pa tudi športne, kulturne in druge organizacije ali šole o vzroku
odsotnosti dijaka obvestiti šolo najkasneje v treh delovnih dneh od prvega dne
odsotnosti.
Če šola o odsotnosti dijaka ni obveščena v roku iz prejšnjega odstavka,
razrednik/razredničarka oziroma šola o odsotnosti dijaka obvesti starše najkasneje v
petih delovnih dneh od prvega dne odsotnosti.
3. člen
Na osnovi 14. člena citiranega pravilnika odsotnost dijaka opraviči
razrednik/razredničarka.
Obveznosti, kot so obiski zobozdravnika, zdravnika, priprava na vozniški izpit in
podobno, ki jih dijak lahko opravi izven pouka, niso opravičljive.
Predvidene odsotnosti npr. napovedani specialistični pregledi in podobno starši
oziroma dijaki predhodno najavijo razredniku/razredničarki.
Obvestilo o odsotnosti mora dijak prinesti razredniku/razredničarki v petih delovnih
dneh po prihodu k pouku.
4. člen
Upravičeni razlogi za zamujanje ali predčasno odhajanje od pouka so:
- vozni red medkrajevnih avtobusov in vlakov, ki ni usklajen s pričetkom ali koncem
pouka dijaka,
- v izrednih primerih športnikov tudi aktivni treningi, ki jih ni mogoče prestaviti.
O razlogih za zamujanje ali predčasno odhajanje od pouka so starši dolžni obvestiti
razrednika/razredničarke osebno in predložiti ustrezno dokumentacijo.
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5. člen
Oprostitev od sodelovanja dijaka pri pouku iz zdravstvenih razlogov je možna samo z
zdravniškim potrdilom.
Dijaka, ki je zaradi zdravstvenih razlogov v celoti oproščen sodelovanja pri pouku
določenega predmeta, lahko šola vključi v druge oblike dela.
Dijaka, ki ni v celoti oproščen sodelovanja pri pouku določenega predmeta, učitelj na
podlagi navodil zdravnika individualno usmerja v oblike dela, ki ne ogrožajo
njegovega zdravja.
6. člen
Na osnovi 8. člena pravilnika določam:
1. Dijaku, ki onemogoča normalen potek pouka, lahko učitelj prepove prisostvovati
učni uri s tem, da mora zapustiti prostor. Dijak, ki je moral zapustiti učno uro, mora
ostati pred učilnico in opravljati le tiste aktivnosti, ki mu jih je dovolil oziroma naložil
učitelj.
2. Dijak onemogoča normalen potek pouka, če s svojim vedenjem tako izrazito moti
učitelja in skupino, da učitelj ne more več kakovostno voditi ure. V to vedenje sodi
tudi izrazito ignoriranje sodelovanja pri pouku. Pred tem mora biti dijak jasno
opozorjen, da mu bo izrečena prepoved in mora to opozorilo upoštevati.
3. Za onemogočanje normalnega poteka pouka se šteje tudi nepripravljenost dijaka
na pouk, predvsem predpisana oprema, ki je nujna za izvajanje pouka in
neopravljene zadolžitve, ki so pogoj za minimalno sodelovanje pri pouku. Učitelj
lahko izreče prepoved iz teh razlogov le, če je bil dijak na to jasno opozorjen.
4. Učitelj izrečeno prepoved zapiše v Razredno mapo oddelka.
Začasna prepoved prisotnosti pri pouku je kršitev Pravilnika o šolskem redu in
Šolskih pravil. Sledi ji izrek vzgojnega ukrepa, kakor jih opredeljujejo 16., 17., in 18.
člen citiranega pravilnika.
7. člen
Na šolske računalnike je prepovedano nalaganje kakršnih koli datotek iz
podatkovnih nosilcev (razen, kadar je to sestavni del pouka ali dejavnosti pod
vodstvom učitelja).
Prepovedano je nalaganje vsebin z interneta ali podatkovnih nosilcev, ki kršijo
avtorske pravice ali dostojanstvo človeka. V to kategorijo sodijo ilegalne piratske
vsebine: glasba, filmi, slike, pornografija, prizori nasilja.
Vsebina člena je sestavni del kršitev 17. člena citiranega pravilnika o šolskem redu in
je sankcionirana.
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8. člen
Šola določa število neopravičenih ur, ki štejejo za lažjo kršitev:
- opomin: do 7 neopravičenih ur.
Za težjo kršitev:
- ukor razrednika: od 8 do 19 neopravičenih ur,
- ukor oddelčnega učiteljskega zbora: 20 do 29 neopravičenih ur,
- pogojna izključitev: 35 neopravičenih ur,
- izključitev: nad 35 neopravičenih ur.
9. člen
Ta pravila začnejo veljati 1. septembra 2011, s tem datumom Šolska pravila vezana
na Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah (UL RS, št. 60/2010), ki so veljala od
28. oktobra 2010, prenehajo veljati.

Ravnatelj III. gimnazije Maribor

Janez Pastar, prof.

V Mariboru, 1. septembra 2011
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