PRAVILNIKI O STATUSIH
PRAVILNIK O STATUSU DIJAKA ŠPORTNIKA
(za dijake v splošnih oddelkih)
1.
Status dijaka športnika se lahko podeli dijaku oz. dijakinji v splošnem oddelku, ki se tekmovalno ukvarja s
športom. Za pridobitev statusa dijaka športnika le-ta predloži vlogo na predpisanem obrazcu z ustreznimi
dokazili svojemu profesorju športne vzgoje.
2.
Dijaku oziroma dijakinji se lahko podeli status športnika
A-kategorije, status športnika B-kategorije ali status športnika C-kategorije. Kategorizacijo določi aktiv
profesorjev športne vzgoje na podlagi pravil Olimpijskega komiteja – Združenja športnih zvez. Statusi se
potrdijo na seji učiteljskega zbora, profesorji športne vzgoje jih vpišejo v dnevnike in redovalnice. Status velja za
tekoče šolsko leto.
3.
Pri pouku morajo dijaki s statusom športnika redno sodelovati in delati kot ostali dijaki. Športni izostanki morajo
biti vnaprej napovedani in dogovorjeni. Izostanke opravičujejo razredniki.
4.
Dijaki s statusom športnika A-kategorije imajo možnost, da se s profesorji dogovorijo za datume ustnega
ocenjevanja znanja za vse predmete. Šolske obveznosti (obisk pouka, izvedba vaj, projektnih in seminarskih
nalog ter drugo) se v največji možni meri uskladi z urnikom treningov in tekmovanj. V primeru daljše odsotnosti
od pouka zaradi športnih treningov ali tekmovanj se lahko dogovorijo s profesorji tudi za posebne datume
pisnega ocenjevanja.
5.
Dijaki s statusom športnika B-kategorije imajo možnost, da se s profesorji dogovorijo za datume ustnega
ocenjevanja znanja za vse predmete razen za obvezne maturitetne predmete. Šolske obveznosti (obisk pouka,
izvedba vaj, projektnih in seminarskih nalog in drugo) se v največji možni meri uskladi z urnikom treningov in
tekmovanj.
7.
Dijaki s statusom športnika C-kategorije imajo možnost, da lahko ob predhodnem obvestilu po presoji
razrednika in profesorja športne vzgoje v času pouka nastopijo na tekmovanjih ali opravijo pomemben trening.
8.
Status dijaka športnika preneha ali se spremeni, če dijak oziroma dijakinja preneha s treningi in tekmovanji
oziroma so športni rezultati drugačni, kot jih predvideva kategorizacija.
9.
Status dijaka športnika lahko preneha tudi v primeru, ko je dijak oziroma dijakinja ob zaključku ocenjevalnega
obdobja ocenjen z negativno oceno. O prenehanju statusa odloča učiteljski zbor. Prenehanje velja za čas
dokler dijak oziroma dijakinja ne popravi negativne ocene.
10.
Dijaki s statusom športnika so dolžni zastopati Gimnazijo Šentvid na vseh šolskih tekmovanjih, razen, ko so
odsotni zaradi svojih priprav ali tekmovanj v svoji športni panogi.

11.
Starši in trenerji dijakov s statusom športnika so dolžni redno prihajati na govorilne ure in roditeljske sestanke.
12.
Ne glede na kategorijo statusa športnika, ki je bil dijaku oziroma dijakinji podeljen, lahko šola in dijak oziroma
dijakinja skleneta individualno pogodbo o posebnem načinu prilagajanja šolskih obveznosti. Tak dogovor
podpišejo tudi starši in trener.
PRAVILNIK O STATUSU DIJAKA RAZISKOVALCA
1.
Status dijaka raziskovalca se lahko podeli dijaku oz. dijakinji, ki dela raziskovalno nalogo. Šola mu pri njegovem
delu nudi potrebno strokovno pomoč in mentorstvo.
Za pridobitev statusa dijaka raziskovalca le-ta predloži vlogo koordinatorju raziskovalne dejavnosti. Statusi se
potrdijo na seji učiteljskega zbora, razredniki jih vpišejo v dnevnike in redovalnice. Status velja v času, ko dijak
opravlja aktivnosti v zvezi z raziskovalno nalogo (raziskovanje, priprave in udeležba na srečanjih raziskovalcev
oziroma tekmovanjih in drugo).
2.
Pri pouku morajo dijaki s statusom raziskovalca redno sodelovati in delati kot ostali dijaki. Izostanki, ki
nastanejo zaradi razlogov, iz katerih izhaja status raziskovalca, morajo biti vnaprej napovedani in dogovorjeni.
Izostanke dovolijo mentorji, opravičujejo pa razredniki.
3.
Dijak oziroma dijakinja, ki je pridobil status raziskovalca, pridobi pravico do napovedanega ustnega ocenjevanja
pri vseh predmetih in opravičenih izostankov, ki nastanejo zaradi raziskovalnega dela. Šolske obveznosti se v
največji možni meri prilagodi obveznostim, ki nastanejo zaradi raziskovalnega dela.
4.
Status raziskovalca preneha, če je dijak oziroma dijakinja pri raziskovalnem delu nereden ali preneha z
raziskovalnim delom. O prenehanju statusa iz teh razlogov odloča koordinator raziskovalne dejavnosti na
predlog mentorja ali razrednika.
5.
Status dijaka raziskovalca lahko preneha tudi v primeru, ko je dijak oziroma dijakinja ob zaključku
ocenjevalnega obdobja ocenjen z negativno oceno oziroma se je njegov šolski uspeh bistveno poslabšal. O
prenehanju statusa v tem primeru odloča učiteljski zbor. Prenehanje velja za čas dokler dijak oziroma dijakinja
ne popravi negativne ocene oziroma dokler ne izboljša šolskega uspeha.
6.
Dijaki s statusom raziskovalca so dolžni zastopati Gimnazijo Šentvid na ustreznih prireditvah zunaj šole
(srečanjih raziskovalcev, tekmovanjih v znanju in podobno).
7.
Za natančnejše urejanje odnosov za dijake raziskovalce lahko šola in dijak oziroma dijakinja skleneta
individualno pogodbo o posebnem načinu prilagajanja šolskih obveznosti. Tak dogovor podpišejo tudi starši in
mentor.

PRAVILNIK O STATUSU DIJAKA KULTURNIKA
1.
Status dijaka kulturnika se lahko podeli dijaku oz. dijakinji,
ki je vključen v vzgojno-izobraževalni proces na drugi ustrezni šoli (npr. na Konservatoriju za glasbo in balet):
status kulturnika kategorije A;
ki je dejaven v različnih kulturnih dejavnostih (npr. v kulturno umetniškem društvu, Šolskem kulturnem društvu
in podobno): status kulturnika kategorije B.
Za pridobitev statusa dijaka kulturnika le-ta predloži vlogo z ustreznimi dokazili mentorju Šolskega kulturnega
društva. Statusi se potrdijo na seji učiteljskega zbora, razredniki jih vpišejo v dnevnike in redovalnice.
2.
Pri pouku morajo dijaki s statusom kulturnika redno sodelovati in delati kot ostali dijaki. Izostanki, ki nastanejo
zaradi razlogov, iz katerih izhaja status kulturnika, morajo biti vnaprej napovedani in dogovorjeni. Izostanke
opravičujejo razredniki.
3.
Dijak oziroma dijakinja, ki je pridobil status kulturnika kategorije A, pridobi pravico do napovedanega ustnega
ocenjevanja pri vseh predmetih in opravičenih izostankov, ki nastanejo zaradi prekrivanja učnih obveznosti na
obeh šolah. Status velja za tekoče šolsko leto.
Dijak oziroma dijakinja, ki je pridobil status kulturnika kategorije B, pridobi pravico do opravičenih izostankov, ki
nastanejo zaradi udeležbe pri kulturnih aktivnostih. Status velja za čas trajanja teh aktivnosti.
4.
Status dijaka kulturnika lahko preneha v primeru, ko je dijak oziroma dijakinja ob zaključku ocenjevalnega
obdobja ocenjen z negativno oceno. O prenehanju statusa odloča učiteljski zbor. Prenehanje velja za čas
dokler dijak oziroma dijakinja ne popravi negativne ocene.
5.
Dijaki s statusom kulturnika so dolžni sodelovati na prireditvah, ki jih pripravlja in organizira Gimnazija Šentvid.
6.
Za natančnejše urejanje odnosov za dijake kulturnike kategorije A lahko šola in dijak oziroma dijakinja skleneta
individualno pogodbo o posebnem načinu prilagajanja šolskih obveznosti. Tak dogovor podpišejo tudi starši.

