Na osnovi 36. člena Zakona o gimnazijah (Ur. list 1/2007) ravnatelj II. gimnazije Maribor
sprejme

Pravilnik o prilagoditvi šolskih obveznosti dijaku tekmovalcu, raziskovalcu in
kulturniku v srednji šoli (II. gimnaziji Maribor)

1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik ureja prilagoditev šolskih obveznosti dijaku, ki se pripravlja na regijska, državna in
mednarodna tekmovanja v znanju (v nadaljevanju: dijak tekmovalec), dijaku, ki je dejaven na
kulturnem področju ali se pripravlja na kulturne prireditve (v nadaljevanju: dijak kulturnik,
dijak DGM kulturnik), in dijaku, ki pripravlja raziskovalno nalogo v okviru tekmovanj za mlade
raziskovalce (v nadaljevanju: dijak raziskovalec).

2. člen
(vrste statusov)
Vrste statusov so:
– status dijaka kulturnika,
– status dijaka tekmovalca (status A in status B),
– status dijaka raziskovalca.

3. člen
(pogoji za pridobitev statusa)
Status dijaka kulturnika lahko pridobi dijak, ki je dejaven v različnih kulturnih dejavnostih (npr.
Carmina Slovenica, amaterske gledališke skupine, likovne sekcije) ali se kulturno udejstvuje
znotraj organizacije II. gimnazije Maribor ali v okviru njenega Mladinskega kulturnoumetniškega društva Ivan Cankar – v nadaljevanju: dijak DGM kulturnik):
– ima vsaj dvakrat (2-krat) v tednu obveznosti v okviru kulturno-umetniškega udejstvovanja na
II. gimnaziji Maribor, minimalno dve (2) šolski uri na dan ali
– se v okviru zgoraj omenjenega udejstvovanja pripravlja na predstavo ali gostovanje izven kraja
šolanja,
– je aktiven član enega izmed kulturno-umetniških krožkov ali tehnične ekipe, ki jih organizira II.
gimnazija Maribor (pogoj je 80 % udeležba na vajah, predstavah in drugih nastopih),
– ob zaključku I. in II. ocenjevalnega obdobja nima negativnih ocen ali ni neocenjen iz
posameznih predmetov,
– ne izostaja neopravičeno od pouka,
– v preteklem in tekočem šolskem letu nima izrečenega vzgojnega ukrepa, višjega od ukora
razrednika,

– ne krši Hišnega reda in Pravil šolskega reda,
– zastopa šolo na kulturno-umetniškem področju in
– sodeluje na šolskih, krajevnih in drugih prireditvah, ki predstavljajo šolo navzven.
Status dijaka tekmovalca lahko pridobi dijak, ki se pripravlja na regijska, državna (status A – cilj
zlato priznanje ali nagrada, status B – cilj srebrno priznanje) in mednarodna tekmovanja v
znanju:
– redno obiskuje priprave (zahtevana 85 % prisotnost): status A – 3 ure tedensko, status B – 2
uri tedensko,
– vestno izpolnjuje vse zastavljene naloge, širi in poglabljala znanje s področja, na katerem
tekmuje,
– se udeležuje tekmovanj.
Status dijaka raziskovalca lahko pridobi dijak, ki oblikuje raziskovalno nalogo ali inovacijski
predlog v okviru priprave na tekmovanje mladih raziskovalcev.

4. člen
(postopek pridobitve statusa)
Za pridobitev statusa lahko dijak zaprosi s pisno vlogo staršev, ki jo odda razredniku.
K vlogi je treba dodati tudi dokazila:
– za pridobitev statusa dijaka kulturnika: potrdilo kulturne organizacije, iz katerega je razvidno,
kako in kolikokrat v tednu je aktiven v tej organizaciji: potrdilo mentorja, da dijak pri posamezni
kulturni dejavnosti aktivno sodeluje (pogoj je 80 % udeležba dijaka na vajah, predstavah in
drugih nastopih), navedene dijakove tedenske in letne obveznosti (urnik vaj, priprav in
nastopov), ki jih potrdi mentor;
– za pridobitev statusa dijaka tekmovalca: podpisano izjavo mentorja, ki ga pripravlja na
tekmovanje – določitev statusa A ali statusa B;
– za pridobitev statusa dijaka raziskovalca: izjavo mentorja o izdelavi raziskovalne naloge ali
inovacijskega predloga s podpisom koordinatorja za raziskovalne naloge (predpisan formular II.
gimnazije Maribor).
Vlogo lahko dijak vloži kadarkoli med šolskim letom.

5. člen
(sklep o pridobitvi statusa)
O vlogi za pridobitev statusa odloči ravnatelj najkasneje v štirinajstih dneh po prejemu popolne
vloge s sklepom, ki ga vroči dijaku.

V obrazložitvi sklepa o pridobitvi statusa je treba dijaka seznaniti tudi z razlogi za mirovanje in
prenehanje statusa po tem pravilniku.
Sklep o pridobitvi statusa velja največ za eno šolsko leto (izjemoma status kulturnika, ki ga dijak
pridobi iz naslova kulturnega udejstvovanja na II. gimnaziji, velja do 15.10. naslednjega šolskega
leta).

6. člen
(vsebina prilagoditev)
S statusom in izrečenim sklepom, ki vsebuje prilagoditev šolskih obveznosti dijaku, se določi:
– obdobje prilagoditve šolskih obveznosti:
Status tekmovalca:
– Za pripravo in sodelovanje na tekmovanju se dijaka nagradi v skladu z letnim delovnim
načrtom predmetnega aktiva.
– Dijak, ki na državnem tekmovanju doseže nagrado, ima pravico do udeležbe na aktivnostih
(raziskovalni tabor).
Status raziskovalca:
– dijak pridobi oceno pri predmetu, ki je najbližje področju, ki ga pokriva raziskovalna naloga,
– z učiteljem, ki uči pri predmetu, se o oceni dogovori mentor dijaka raziskovalca,
– če se raziskovalno področje ne pokriva s predmetnikom ali je naloga interdisciplinarna, se o
tem, kam se vpiše ocena, odloči mentor.
– obdobje obvezne prisotnosti pri pouku:
Status kulturnika:
Odsotnost dijaka od pouka zaradi statusa DGM kulturnika se lahko opraviči samo na podlagi
pisnega opravičila mentorja oziroma koordinatorja posamezne kulturno-umetniške dejavnosti.
Opravičilo mora biti oddano najkasneje tri (3) dni po odsotnosti. Odsotnost nad tri (3) dni pouka
odobri ravnatelj.

Dijak s statusom DGM kulturnika lahko izostane:
– od rednega vzgojno-izobraževalnega dela dve (2) pedagoški uri dnevno zaradi vaj, priprav ali
nastopov, če ti potekajo istočasno kot redno vzgojno-izobraževalno delo,
– od rednega vzgojno-izobraževalnega dela ves šolski dan v primeru načrtovanih priprav,
nastopov ali gostovanj za obdobje največ deset (10) šolskih dni zapored,
– od rednega vzgojno-izobraževalnega dela do dve (2) pedagoški uri dnevno, če ima nastop pred
15. uro,

– izostane prvi dve učni uri naslednjega šolskega dne, od ponedeljka do petka, če se je obveznost
predhodnega dne končala po 21. uri.
Status tekmovalca:
Glede na odločitev mentorja se lahko dijaku dodeli največ dva (2) prosta dneva, namenjena za
pripravo na regijsko tekmovanje. Odsotnost je treba vnaprej sporočiti razredniku, ni pa od
pouka mogoče izostati, če se v tem času piše test ali je dijak napovedano vprašan. Zamujene
obveznosti mora dijak čim prej nadoknaditi.
Največ trije (3) dodatni prosti dnevi za pripravo dijakov, uvrščenih na državno tekmovanje.
Odsotnost je treba vnaprej sporočiti razredniku, ni pa od pouka mogoče izostati, če se v tem času
piše test ali je dijak napovedano vprašan. Zamujene obveznosti mora dijak čim prej nadoknaditi.
Status raziskovalca:
Dijak raziskovalec je upravičen do treh (3) prostih dni, namenjenih za izdelavo raziskovalne
naloge ali inovacijskega predloga;
– odsotnost od pouka je treba vnaprej sporočiti razredniku,
– od pouka ni mogoče izostati, če se v tem času piše test ali je dijak napovedano vprašan,
– zamujene obveznosti mora dijak čim prej nadoknaditi,
– dni praviloma ni mogoče koristiti naenkrat (v istem tednu).
– roke in način ocenjevanja znanja:
Status kulturnika:
V primeru intenzivnejših vaj, priprav ali nastopov lahko mentor (pisno s podpisom) opraviči
preverjanje in ocenjevanje znanja dijaka s statusom. Opravičilo mora razrednik prejeti vsaj (3)
dni pred preverjanjem in ocenjevanjem, prav tako se mora o tem dogovoriti z učiteljem
predmeta, pri katerem od preverjanja in ocenjevanja znanja izostane.
V času, ko se učitelj z dijaki dogovarja o terminih ocenjevanja, se lahko dijak s statusom z
učiteljem predhodno dogovori o datumu ocenjevanja znanja.
Če je dijak na dan pisnega ali ustnega ocenjevanja opravičeno odsoten zaradi aktivnosti v okviru
svojega kulturno-umetniškega krožka, lahko pisno ocenjevanje znanja opravi individualno pri
rednem pouku, dopolnilnem ali dodatnem pouku ali v času govorilnih ur po dogovoru z
učiteljem.
Dijak s statusom DGM kulturnika je opravičen od nenapovedanega preverjanja znanja za
kreditne točke in je v celoti opravičen od tega preverjanja, če je dan prej imel obveznosti v
okviru kulturno-umetniškega udejstvovanja.
Status raziskovalca:

Dijaki je v celoti oproščen vrednotenja za kreditne točke v času intenzivnega raziskovalnega dela
oz. pisanja naloge – to je v mesecu januarju, pred rokom za oddajo raziskovalnih nalog
(izjemoma tudi drugače, ob predhodnem dogovoru mentorja z razrednikom).
Status tekmovalca:
Dijaki s statusom A pridobivajo kreditne točke pri vseh predmetih v dogovoru z učitelji.
– roke in način izpolnjevanja drugih obveznosti:
Status kulturnika:
– vestno in redno opravljanje šolskih obveznosti,
– vestno opravljanje obveznosti v okviru svojega kulturno-umetniškega krožka,
– sprotno sledenje šolski snovi,
– v primeru slabših ocen se mora dijak z učiteljem dogovoriti o načinu njihovega izboljšanja in
popravljanja,
pravočasno prinesti opravičilo za vse izostanke od pouka,
– redno obveščanje staršev in mentorjev o svojem uspehu v šoli.
Status tekmovalca:
Če se dijak ne uspe uvrstiti na državno tekmovanje, se v naslednjem šolskem letu ne more
odločiti za status A tekmovalca.
– druge pravice in obveznosti šole in dijaka:
Status kulturnika:
Obveznosti mentorja:
– sodelovanje z razrednikom (v primeru, ko dijak krši obveznosti pogodbe);
– pravočasno obveščanje o vsaki časovni spremembi priprav ali nastopov;
– vse izostanke zaradi priprav ali nastopov morajo pravočasno javiti razredniku.
Obveznosti staršev:
– redno spremljanje uspeha in vedenje svojega otroka,
– v primeru slabših ocen se morajo starši dogovoriti z učiteljem o načinu njihovega popravljanja
in izboljšanja,
– redno in pravočasno pisno opravičevanje izostankov.
Obveznosti razrednika:
– v šolski redovalnici v rubriki »Opombe« zapiše »DGM kulturnik« dijaku, ki mu je status
dodeljen; ob prenehanju statusa razrednik črko prečrta oziroma ob začasnem odvzemu vpiše
čas, ko status ne velja,

– v dnevniku šolskega dela v rubriko »Opombe« posebej vpiše številko odločbe ravnatelja o
dodelitvi statusa posameznemu dijaku,
– v primeru kršitev sklicuje oddelčni učiteljski zbor,
– obvesti ravnatelja, mentorja in starše o vseh kršitvah dogovorov v zvezi s statusom,
– ravnatelju posreduje pisna dokazila za odvzem statusa.
Obveznosti učiteljev:
– v primeru slabšega znanja dijaku ponudijo možnost individualne pomoči,
– v primeru napovedane daljše odsotnosti dijaka učitelji opredelijo učno snov, ki jo bodo v času
odsotnosti dijaka obravnavali,
– spoštujejo dogovore in prilagoditve s področja preverjanja in ocenjevanja znanja.
Obveznosti ravnatelja in pomočnika ravnatelja:
– postopati in ukrepati v skladu z določili,
– upoštevati predloge učiteljev, staršev, dijaka in mentorjev,
– obveščati starše, mentorje in učitelje o odvzemu ali prenehanju statusa.

Status raziskovalca:
Dijak lahko fotokopira potreben material v šolski fotokopirnici, kjer je treba povedati, da gre za
raziskovalno dejavnost. Za kopiranje gradiv večjega obsega (več kot 20 strani) je potreben
predhoden dogovor s koordinatorjem raziskovalne dejavnosti na šoli.
Status tekmovalca:
Dijak je oproščen plačevanja vseh stroškov, ki so povezani s pripravami na tekmovanje.

7. člen
(mirovanje statusa)
Dijaku status lahko miruje:
– če ne izpolnjuje obveznosti po sklepu, ki ga je podpisal,
– če ne dosega minimalnih standardov pri dveh ali več predmetih,
– če mu je izrečen ukor razrednika ali ukor oddelčnega učiteljskega zbora,
– v primeru daljše bolezni oziroma poškodbe,
– iz drugih utemeljenih razlogov.
O mirovanju in obdobju mirovanja statusa odloči ravnatelj s sklepom, ki ga vroči dijaku in
staršem najkasneje v osmih dneh po odločitvi.

8. člen
(prenehanje statusa)
Dijaku status preneha:
– če ob poteku obdobja mirovanja statusa ne izpolni obveznost iz druge alinee prvega odstavka
prejšnjega člena,
– če preneha pogoj za pridobitev statusa,
– če mu je izrečen ukor učiteljskega zbora,
– če mu preneha status dijaka po drugih predpisih,
– na njegov predlog oziroma na predlog staršev,
– s potekom obdobja, za katerega mu je bil status podeljen.
O prenehanju statusa odloči ravnatelj s sklepom, ki ga vroči dijaku in staršem najkasneje v osmih
dneh
po
odločitvi.

9. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati od 1.12.2011

Ravnatelj
Ivan Lorenčič

