
ŠOLSKA PRAVILA 
Srednje šole za gostinstvo in turizem v Ljubljani 

 

 

1. ORGANIZACIJA POUKA 
 
Pouk je v šolskem letu 2011/12 organiziran v dveh ocenjevalnih obdobjih. Prvo 

ocenjevalno obdobje traja do 13. januarja 2012, drugo pa do zaključka pouka. 
 

Šolo zjutraj odpremo ob 6.30; od takrat lahko dijaki, ki se vozijo iz oddaljenejših 
krajev, počakajo na začetek pouka v šolskih prostorih. Pouk se začne ob 7.30. 
 

Vhod v šolo za dijake je po stopnicah navzdol v garderobe. Vhod za delavce šole in 
obiskovalce je po levem stopnišču navzgor. 

 
Vsak razred ima svoj garderobni prostor, dijaki zaključnih letnikov srednjega 
strokovnega izobraževanja pa imajo vsak svojo garderobno omarico. Vrednejših 

predmetov, denarja, mobilnih telefonov, dijaških izkaznic in drugih predmetov ne 
smejo puščati v garderobi. V primeru kraje šola zanje ne odgovarja, oškodovani 

dijaki oziroma njihovi starši morajo večje kraje sami prijaviti na policijski postaji.  
 
Vhod v šolo in hodniki so pod video nadzorom. 

 
Na šoli je za dijake organizirana malica. 

 
Urnik zvonjenja: 

 

URA ZVONJENJE 

1.  7.30–8.15 

2.  8.20–9.05 

3.  9.10–9.55 

4.  10.25–11.10 

5.  11.15–12.00 

6.  12.05–12.50 

7.  12.55–13.40 

8.  13.45–14.30 

9.  14.35–15.20 

10.  15.25–16.10 

11.  16.15–17.00 

 
2. OBVEŠČANJE DIJAKOV IN ADMINISTRATIVNE ZADEVE 
 

Vsa pomembna šolska obvestila so objavljena na oglasni deski v avli šole. Tam so 
zapisana uradna obvestila v zvezi s potekom pouka in z nadomeščanjem odsotnih 

učiteljev, objavljena so imena dežurnih učiteljev in dijakov, podatki o izpitih, 
poklicni maturi, zaključnih izpitih in druga obvestila. Informacije so dostopne tudi na 
šolski spletni strani. 



 

Na oglasni deski so lahko objavljena samo uradna obvestila šole. Brez dovoljenja 
vodstva šole se na nobene šolske površine ne sme lepiti obvestil, oglasov, reklam; 

prav tako na šolskih površinah ni dovoljeno deliti propagandnega gradiva dijakom in 
prodajati raznih izdelkov. 
 

Administrativne zadeve lahko dijaki in starši urejajo v sprejemni pisarni vsak delovni 
dan od 9.00 do 10.30 in od 14.00 do 15.00. 

 
 
3. ŠOLSKI SKLAD 

 
Na šoli obstaja šolski sklad, ki se financira iz prispevkov staršev. Višino prispevka za 

vsako šolsko leto potrdi svet staršev.  
 
Šolski sklad je namenjen financiranju nadstandardnih storitev. Nadzor nad porabo 

sredstev ima Upravni odbor Šolskega sklada. Sestavljajo ga predstavniki staršev, 
dijakov in strokovnih delavcev šole. 

 
 

4. DEŢURSTVO DIJAKOV IN UČITELJEV 
 
Na šoli je organizirano dežurstvo dijakov in učiteljev.  

 
4.1. DEŢURSTVO DIJAKOV 

Dežurajo dijaki 2., 3. in 4. letnika. Vsak dijak dežura dva dneva po vnaprej 

določenem razporedu. Vrstni red dežurstev znotraj razreda dijaki lahko zamenjajo 
samo z dovoljenjem učitelja, ki je zadolžen za razpored dežurstev, v njegovi 

odsotnosti pa z dovoljenjem razrednika. 
 
Dežurstvo opravljajo dijaki v okviru predmeta delovna praksa, kar pomeni, da je 

enakovredno pouku in ne pomeni odsotnosti dijaka od pouka. Dopoldne traja od 
7.20 do 12.00, popoldne od 11.45 do 15.30. Dežurni dijak mora ostati na šoli do 

izteka dežurstva.  
 
S pravili opravljanja dežurstva seznani dežurnega dijaka učitelj, ki je zadolžen za 

razporejanje dijakov na dežurstva. 
 

Če ima dijak, ko dežura, napovedano pisno ali ustno ocenjevanje znanja, se ga 
lahko udeleži, ta čas pa ga nadomešča drugi dijak. Zamenjavo mora odobriti dežurni 

učitelj, učitelj, ki je zadolžen za razpored dežurstev, ali razrednik. 
Dežurni dijak sprejema obiskovalce šole, jih vpiše v knjigo dežurstev (ime, priimek, 
čas prihoda, namen obiska, čas odhoda) in jih pospremi do delavca šole. Če dijaki 

iščejo učitelja, ki je v zbornici, ga pokliče dežurni dijak. 
 

 
Drugi dijaki se ob dežurnem dijaku ne smejo zadrževati. 
 



Dijaki so dolžni opozoriti prijatelje in znance, ki niso dijaki naše šole, da srečanja z 

njimi v prostorih šole niso dovoljena, v izjemnih primerih jih lahko dovoli vodstvo 
šole. 

 
Če obiskovalci ne spoštujejo hišnega reda, dežurni dijak o tem takoj obvesti 
dežurnega učitelja ali vodstvo šole.  

 
4.2. DEŢURSTVO UČITELJEV 

Dežurstvo učiteljev je del delovne obveznosti in je organizirano v času pouka. 
Imena dežurnih učiteljev so vsak dan objavljena na oglasni deski v avli šole. 
 

Dežurni učitelji so dolžni kontrolirati prisotnost in delo dežurnih dijakov, poskrbeti za 
nadomestna dežurstva, nadzirati red in disciplino v vseh šolskih prostorih, opozarjati 

na red in disciplino in ustrezno ukrepati. Morebitne nepravilnosti vpišejo v dežurno 
knjigo. 
 

Dežurni učitelji so dolžni ukrepati, ko je ogrožena varnost dijakov ali njihovo 
oziroma šolsko premoženje. Če je potrebno, si pri tem lahko pomagajo tako, da 

pokličejo policijo, gasilce ali druge strokovne službe in obvestijo vodstvo šole. 
 
 

5. PRIHODI DIJAKOV V ŠOLO IN ODHODI IZ NJE 
 

Dijaki morajo redno in točno obiskovati pouk.  
 
Prihod v razred za učiteljem je dovoljen samo dijakom, ki zaradi neugodnih 

prometnih zvez ne morejo priti pravočasno k prvi uri pouka. Starši lahko pisno 
zaprosijo razrednika, da dijaku zaradi utemeljenih razlogov (vozni red) dovoli 

zamujanje prve ure pouka (ob 7.30), vendar ne več kot 15 minut. Dovoljeno 
zamujanje razrednik zabeleži v dnevnik.  
 

Drugi dijaki, ki zamudijo pouk, počakajo do naslednje ure v avli šole ali v knjižnici. 
Tak izostanek je neopravičen. 

Razrednik lahko na prošnjo staršev dovoli dijaku izredni predčasni odhod iz 
utemeljenih razlogov.  
 

Odsotnost od pouka pri posamezni uri dovoli učitelj, ki jo vodi.  
 

Dijaki s statusom športnika morajo dokazilo o tekmovanjih, ki so med tednom, 
razredniku prinesti tri dni pred izostankom. Ob predčasnih odhodih od pouka zaradi 

treningov morajo o tem vnaprej obvestiti razrednika.  
 
Dijaki, ki se nameravajo udeležiti napovedanega protesta, ki ga organizira dijaška 

organizacija, morajo tri dni pred protestom razredniku predložiti pisno soglasje 
staršev. 

 



Samostojni odhodi dijakov od pouka zaradi slabega počutja niso dovoljeni. Če se 

dijak slabo počuti ali se poškoduje, mora takoj obvestiti dežurnega učitelja, 
razrednika/drugega učitelja ali pomočnico ravnateljice (če tega ne zmore sam, naj  

to storijo njegovi sošolci). Učitelji obvestijo dijakove starše oz. poiščejo zdravniško  
 
pomoč. V ustrezne zdravstvene institucije lahko dijak odide le v spremstvu odrasle 

osebe, domov pa le v spremstvu domače polnoletne osebe oziroma sam, če se 
razrednik tako dogovori s starši. 

 
Zapuščanje šole med odmori brez dovoljenja razrednika ali dežurnega učitelja ni 
dovoljeno. Če dijak šolo zapusti brez dovoljenja, jo zapusti izključno na lastno 

odgovornost. 
 

 
6. STATUSI DIJAKOV 
 

Dijaki lahko pridobijo poseben status: 
– če se vzporedno izobražujejo, 

– če so perspektivni oziroma vrhunski športniki, 
– če se pripravljajo na tekmovanja v znanju, 

– če pripravljajo raziskovalno nalogo. 
 
Za pridobitev statusa je treba oddati razredniku prošnjo staršev in ustrezna dokazila 

do 15. septembra. O podelitvi statusa odloča ravnateljica s sklepom. Pred odločitvijo 
si pridobi mnenje oddelčnega učiteljskega zbora. 

 
Dijaki, ki se pripravljajo na tekmovanja v okviru šole ali pripravljajo raziskovalno 
nalogo, na predlog mentorja pridobijo status ob začetku priprav. Status odobri 

ravnateljica šole. 
 

Status lahko dijaki pridobijo za eno šolsko leto, iz utemeljenih razlogov pa lahko le 
za določen čas v šolskem letu.  
 

Položaj dijakov z odločbami o usmeritvi in pedagoško pogodbo ureja šolska 
svetovalna služba.  

 
 
7. ŢIVLJENJE DIJAKOV V ŠOLI 

 
V sodelovanju z učiteljem skrbijo za urejeno delovno okolje in nemoten potek 

organiziranih oblik izobraževanja.  
 
Dijaki so v šolskih prostorih lahko v čevljih, vendar morajo vestno skrbeti za čistočo 

šolskih prostorov. Po malici pospravijo pladnje in poskrbijo za čistočo na mestu, kjer 
so malicali. Za red in čistočo poskrbijo tudi dežurni dijaki. Razpored dežurnih 

razredov in dijakov znotraj razreda je objavljen na oglasni deski in zapisan v 
dnevniku. Ti dijaki po glavnem odmoru poskrbijo za čistočo hodnikov, avle in atrija. 
K četrti uri lahko zamudijo do 15 minut. Neustrezen odnos do hrane, malomaren 



odnos do reda in čistoče ali malomarno opravljanje dežurstva velja za kršitev 

šolskih pravil. 
 

Uživanje hrane in pijač med poukom ni dovoljeno, prav tako je med poukom 
prepovedana uporaba osebnih naprav za povezovanje s podatkovnim in 
telekomunikacijskim omrežjem. Neupoštevanje te določbe velja za kršitev šolskega  

reda. Če dijak med poukom uporablja mobilni telefon ali druge elektronske naprave, 
ki ne sodijo k pouku, mu jih lahko učitelj začasno vzame; vrne jih staršem. 

 
 
Snemanje in fotografiranje brez dovoljenja vodstva šole je v vseh šolskih prostorih 

prepovedano. Neupoštevanje te določbe velja za težjo kršitev šolskih pravil. 
 

Dijaki morajo skrbno ravnati s šolskim inventarjem. Nastalo škodo v šolskih 
prostorih morajo takoj sporočiti učitelju ali pomočnici ravnateljice. Škodo, ki jo 
povzročijo namenoma ali iz malomarnosti, morajo poravnati. Če krivca ni mogoče 

odkriti, poravna škodo cel razred. 
 

Dijaki morajo pravočasno vrniti izposojene knjige v šolsko knjižnico. 
 

V učilnicah, kjer dijaki uporabljajo računalnike, mora vsak dijak pred začetkom 
pouka sporočiti morebitne nepravilnosti ali okvare učitelju. Prepovedano je 
prinašanje pomnilniških enot ter spreminjanje in nalaganje programov brez 

dovoljenja učitelja.  
 

Dijaki morajo dosledno upoštevati navodila učiteljev glede učnih pripomočkov, 
delovne obleke in športne opreme, ki jih ti pri pouku zahtevajo. Pozorno morajo 
spremljati učiteljevo razlago, izpolnjevati njegova navodila za delo in ne smejo 

ovirati poteka pouka. V nasprotnem primeru velja to za kršitev in se dijaku izreče 
vzgojni ukrep v skladu s Pravilnikom o šolskem redu v srednjih šolah.  

 
Obiskovanje pouka kuharstva in strežbe brez predpisane delovne opreme ni 
dovoljeno.  

 
Dijaki se morajo v času šolanja vesti tako, da spoštujejo vse splošno veljavne etične 

norme in določila Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah. 
 
Če dijaki ovirajo potek pouka, imajo žaljiv odnos do sošolcev, učiteljev in drugih 

delavcev šole ali so do njih nasilni, se jim lahko začasno prepove obiskovanje 
pouka. Na predlog razrednika ravnateljica obravnava kršitev in opredeli pogoje 

prepovedi. 
 
Upoštevati morajo tudi vse varnostne ukrepe, določene s predpisi, ki urejajo varnost 

in zdravje pri delu. Za nesreče in poškodbe, ki bi se zgodile zaradi neupoštevanja 
varnostnih ukrepov, odgovarjajo dijaki sami. 

 
Na ekskurzijah, športnih dnevih, kulturnih dejavnostih in delovni praksi morajo 
dijaki upoštevati in izpolnjevati navodila učiteljev, spremljevalcev ali mentorjev. 



Neupoštevanje navodil in neprimerno obnašanje se pri izreku vzgojnega ukrepa 

upošteva kot lažja, težja ali najtežja kršitev Pravilnika o šolskem redu v srednjih 
šolah. O teži posameznega prestopka odločajo vodje, učitelji spremljevalci ali 

mentorji dijakov posamično. Po sklepu oddelčnega učiteljskega zbora se lahko 
dijakom z visokimi vzgojnimi ukrepi prepove udeležba na šolskih ekskurzijah. 
 

Dijaki se morajo na zahtevo učitelja ali drugega delavca šole predstaviti z imenom 
in priimkom ali identificirati z dijaško izkaznico. Lažno predstavljanje se šteje kot 

težja kršitev šolskih pravil. 
 
Prihod v šolo pod vplivom alkohola ali drugih drog je prepovedan. Prepovedano je 

tudi prinašanje in razširjanje alkohola ali drugih drog in predmetov, ki ogrožajo 
varnost  in  zdravje dijakov in delavcev šole.  Ko učitelj ugotovi tako kršitev, o tem  

 
takoj obvesti dijakove starše, ki ga morajo odpeljati iz šole. Nadaljnji postopki se 
vodijo v skladu s Pravilnikom o šolskem redu v srednjih šolah. 

 
Kajenje je prepovedano na vseh šolskih površinah, ki poleg stavbe zajemajo še 

atrije, terase, stopnišča, prostor pred vhodom v šolo vključno z intervencijsko potjo, 
pripadajoče zelenice ob šoli ter igrišče.  

 
V primeru kršitev šolskega reda se dijakom izrekajo vzgojni ukrepi ali določijo 
alternativni ukrepi v skladu s Pravilnikom o šolskem redu v srednjih šolah. 

 
 

8. REDITELJSTVO 
 
Reditelje za posamezni razred določi razrednik, in sicer za vsak teden dva, 

praviloma po abecednem redu.  
Naloge rediteljev so: 

– odgovarjata za red in disciplino, kadar učitelja ni v razredu; 
– ob začetku ure javita odsotne sošolce; 
– ob prihodu v razred javita morebitne poškodbe ali okvare; 

– učitelju pomagata prenašati avdio-vizualne naprave in druge učne pripomočke; 
– ob koncu ure pospravita razred in pobrišeta tablo. 

 
Če nalog ne opravljata vestno in odgovorno, se njuno rediteljstvo podaljša za en 
teden; čas določi razrednik. Če tudi ob ponovnem rediteljstvu dijaka ne opravljata 

dolžnosti, velja to za lažjo kršitev šolskih pravil.  
 

 
9. RAZREDNA SKUPNOST 
 

Dijaki v svojem razredu izberejo predsednika, namestnika predsednika in 
blagajnika.  

 
Predsednik razreda je zadolžen za posredovanje med dijaki in učitelji. O vseh 
morebitnih nesporazumih se najprej pogovori z učiteljem in razrednikom. Če do 



sporazuma ne pride, se obrne na vodstvo šole. Predsednik razreda je tudi vez med 

sošolci in dijaško skupnostjo na šoli.  
Razrednik v sodelovanju z razredno skupnostjo določi dijaka, ki je odgovoren za 

ključ garderobe, in njegovega namestnika. Ta dijak pred začetkom pouka odklene 
garderobo, da sošolci tam pustijo vrhnja oblačila, nato poskrbi, da je garderoba ves 
čas pouka zaklenjena. Ključa garderobe ne sme predati drugim dijakom brez 

vednosti razrednika. Če je odsoten, ga nadomešča namestnik, če sta odsotna oba, 
dobijo dijaki rezervni ključ garderobe pri hišniku.  

 
Dijaki morajo ključavnico in ključe garderobe ob podelitvi spričeval vrniti razredniku. 
Izgubljeni ključ oz. ključavnico morajo plačati ali nadomestiti z novim. 

 
Razrednik in dijaki probleme razredne skupnosti rešujejo na razrednih urah. Vsebina 

razrednih ur je: 
– učna in vzgojna problematika v razredu, 
– ukrepi za izboljšanje učnih dosežkov in discipline v razredu, 

– splošna delovna klima v razredu, 
– šolska pravila, 

– teme in razgovori, ki jih predlagajo dijaki in strokovni delavci. 
 

 
10. DIJAŠKA SKUPNOST 
 

Na šoli so dijaki organizirani v dijaški skupnosti, v kateri ima vsak razred svojega 
izvoljenega predstavnika, ki se udeležuje sestankov. S sklepi sestankov predstavnik 

razreda seznani razredno skupnost na razredni uri. 
 
Dijaška skupnost se ukvarja s tekočimi težavami dijakov. Problemi se skušajo 

reševati na rednih in izrednih sestankih, na katere se po potrebi povabi tudi 
ravnateljico. 

 
V začetku šolskega leta dijaki dobijo dijaške izkaznice oziroma nalepke za tekoče 
šolsko leto. V prvi polovici šolskega leta se organizira fotografiranje dijakov po 

oddelkih. 
 

Skozi vse leto poteka organizacija maturantskega plesa. 
 
 

11. SODELOVANJE S STARŠI IN Z DIJAKI 
 

Sodelovanje staršev in šole poteka na dva osnovna načina: 
– na rednih govorilnih urah učiteljev in  
– na najmanj dveh roditeljskih sestankih med šolskim letom. 

 
Za izstopne letnike in za tiste razrede, ki gredo junija na delovno prakso, so 

govorilne ure do vključno 15. maja 2012, za ostale pa do 29. maja 2012. 
 



Starši sodelujejo s šolo tudi preko Sveta staršev, člani so izvoljeni predstavniki 

staršev iz posameznih oddelkov šole. Starši imajo svoje predstavnike tudi v Svetu 
zavoda in v Upravnem odboru Šolskega sklada. 

 
Na svetovalnih urah učitelji dijakom nudijo morebitno dodatno strokovno pomoč ali 
razlago. Dodatno razlago lahko učitelj odkloni dijaku/dijakinji, ki pogosto 

neopravičeno izostaja, moti pouk pri predmetu ali ne opravlja predpisanih 
obveznosti. 

 
 
12. PRAVILA OBVEŠČANJA IN OPRAVIČEVANJA ODSOTNOSTI OD POUKA 

 
Odsotnost dijaka od pouka morajo starši sporočiti razredniku še isti dan, ko dijak 

izostane, oziroma najpozneje v treh dneh od prvega dne odsotnosti. Če razrednik o 
izostanku ni obveščen, vzpostavi stik s starši. 
 

Dijak mora najpozneje v petih delovnih dneh po prihodu v šolo prinesti razredniku 
pisno obvestilo o vzroku odsotnosti, v nasprotnem primeru je izostanek 

neopravičen.  
 

Če dijak pogosto izostaja od pouka, lahko razrednik zahteva, da starši osebno 
opravičijo izostanek. O načinu osebnega opravičevanja se razrednik dogovori s 
starši. V nasprotnem primeru je izostanek neopravičen. 

 
Zaradi neopravičenih ur se dijakom v skladu s Pravilnikom o šolskem redu v 

srednjih šolah izrekajo vzgojni ukrepi, in sicer: 
– do 5 neopravičenih ur opomin, 
– od 6 do 10 neopravičenih ur ukor razrednika, 

– do 11 do 20 neopravičenih ur ukor oddelčnega učiteljskega zbora, 
– od 21 do 30 neopravičenih ur ukor učiteljskega zbora, 

– od 31 do 35 neopravičenih ur pogojna izključitev, 
– nad 35 neopravičenih ur izključitev. 
 

Če dijak zaradi zdravstvenih razlogov ne more sodelovati pri določenih oblikah 
vzgojno-izobraževalnega dela, mora o tem ravnateljici predložiti potrdilo z napotki 

zdravnika najpozneje do 30. septembra oziroma ko nastopi razlog, zaradi katerega 
je oproščen aktivnosti. Takega dijaka lahko šola vključi v drugo dejavnost. 
 

 
13. MERILA IN POSTOPEK ZA PODELJEVANJE POHVAL, NAGRAD IN DRUGIH  

 PRIZNANJ DIJAKOM 
 
Dijaki lahko za vestno in prizadevno delo prejmejo pohvale in nagrade. Zanje jih 

lahko predlagajo razredniki, mentorji dejavnosti, ravnateljica, drugi učitelji in 
strokovni delavci šole in razredne skupnosti. 

 



Vrsto pohvale ali knjižne nagrade (pohvala razrednika, pohvala ravnateljice; knjižna 

nagrada razrednika, knjižna nagrada ravnateljice) določi učiteljski zbor, podeljujejo 
pa jih razredniki ali ravnateljica na podelitvi spričeval. 

 
Pohvalo razrednika ali ravnateljice lahko dobi dijak za: 
– pozitiven zgled v razredu, 

– vestno in odgovorno delo, 
– pomoč sošolcem pri šolskem delu, 

– dobro opravljanje funkcije v razredni skupnosti, 
– vidne dosežke na šolskih in drugih tekmovanjih, 
– uspešno delovanje pri eni ali več dejavnostih na šoli, 

– in za druge dejavnosti, ki jih učiteljski zbor oceni kot primerne za podelitev 
pohvale. 

 
Knjižno nagrado prejme dijak za: 
– odličen uspeh ob koncu pouka, 

– izredne dosežke na šolskih in drugih tekmovanjih, 
– izjemen uspeh na poklicni maturi/zaključnem izpitu, 

– najboljšega gastronoma hotelirja, gastronomsko-turističnega tehnika, ter 
gastronomskega tehnika svoje generacije, 

– in za druge dejavnosti, ki jih učiteljski zbor oceni kot primerne za podelitev 
knjižne nagrade. 

 

 
14. ŠOLSKA PRAVILA OCENJEVANJA ZNANJA 

 
Šolska pravila ocenjevanja so sestavni del Pravilnika o ocenjevanju znanja v 
srednjih šolah. 

 
 

 

 

14.1. NAČINI IN ROKI IZPOLNJEVANJA OBVEZNOSTI  

Programski učiteljski zbor določi:  

– podrobnejša merila in postopke priznavanja formalno in neformalno 
pridobljenega znanja, 

– načrt ocenjevanja znanja za posamezni izobraževalni program. 
 
Dijaki imajo možnost opravljanja neizpolnjenih obveznosti v prvem ocenjevalnem 

obdobju 14 dni po ocenjevalni konferenci ali po dogovoru z učiteljem. 
 

Roki za opravljanje izpitov se določijo z letnim delovnim načrtom šole v skladu z 
izobraževalnim programom in Pravilnikom o šolskem koledarju za srednje šole. 

 
14.2. POGOJI ZA OBVEZNO PONAVLJANJE PISNIH IZDELKOV 

Ocenjevanje pisnih izdelkov se enkrat ponovi, če je bila negativno ocenjena polovica 
ali več izdelkov.   

 
 



14.3. ROK ZA VRAČANJE PISNIH IZDELKOV 

Učitelj izroči dijaku ocenjene izdelke najpozneje v tridesetih dneh po vpisu ocene v 
redovalnico.  

 
14.4. IZPITNI RED 

Dijaki, ki opravljajo popravne, dopolnilne ali predmetne izpite, se morajo k izpitu  

prijaviti najpozneje 3 dni pred izpitnim rokom, odjavijo pa se lahko najpozneje 2 dni 
pred izpitnim rokom. 
 

Če se dijak iz opravičenih razlogov ne udeleži izpita ali ga prekine, ga lahko opravlja 
v istem roku, če je to mogoče. Razloge za odsotnost ali prekinitev mora šoli pisno 

sporočiti najpozneje en dan po izpitu in predložiti ustrezna dokazila. O upravičenosti 
razlogov odloča ravnateljica šole v treh dneh po prejemu vloge. 
Razpored izpitov mora biti javno objavljen najmanj 3 dni pred začetkom izpitov. 

 
14.5. KRŠITVE PRAVIL PRI OCENJEVANJU IN UKREPI 

Če dijak pri pisanju pisnih izdelkov ali pri drugih oblikah ocenjevanja znanja 
uporablja nedovoljene pripomočke, prepisuje, moti potek pisanja oz. ocenjevanja, 
zamudi, samovoljno zapusti učilnico oziroma krši druga dogovorjena pravila, ga 

učitelj oceni z negativno oceno ali predlaga ustrezen ukrep. 
 
14.6. POSTOPEK ODPRAVLJANJA NAPAK PRI OCENJEVANJU 

Učitelj lahko sam, na predlog dijaka, razrednika ali ravnateljice zaradi računske ali 
druge očitne napake pri ocenjevanju znanja oziroma določanju ali vpisovanju ocene 

oz. ugotovitve v dokumentacijo naknadno odpravi napako, to evidentira ter obvesti 
dijaka, na katerega se ocena oz. ugotovitev nanaša.  
 
14.7. PRIPRAVA IN HRAMBA IZPITNEGA GRADIVA 

Šola pripravi izpitno gradivo v skladu s Pravilnikom o ocenjevanju znanja v srednjih 

šolah. Ravnateljica hrani izpitno gradivo v skladu s šolsko zakonodajo.     
 
14.8. DRUGA PRAVILA IN POSTOPKI 

Dijaku, ki pride v šolo samo k uri ocenjevanja znanja, se ocenjevanje ne dovoli, 
razen če ni tako določeno s pedagoško pogodbo ali posebnim statusom. 
 


