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PRAVILNIK GLEDE PRIZANANJA STATUSA »DIJAKINJA/DIJAK ŠPORTNIK«

Na podlagi sklepa Zavodnega sveta dne
sklep št.
Se uvede sledeči prvilnik, ki stopi takoj v veljavo in je del zavodnega pravilka Liceja A.M.Slomška
1. Člen
Pravilnik ureja prilagoditev šolskih obveznosti, na podlagi veljavne zakonodaje, dijakinj in dijakov,
ki so perspektivni vrhunski športniki.
2. Člen
Dijakinja ali dijak, ki imajo pogoje za staus športnika, morajo, če niso polnoletni preko staršev ali
druge pravne osebe, predstaviti potrdilo italijanske, slovenske ali druge športne zveze, da tekmujejo
na uradnih tekmovanjih in da dosegajo vrhunske dosežke v državnem in mednarodnem merilu.
3. Člen
Za pridobitev statusa športnika, dijakinja/dijak, ki je mladoleten/a, morajo starši ali skrbniki pisno
zaprositi šolo ob začetku vsakega šolskega leta. K prošnji morajo priložiti potrdilo o agonistični
dejavnosti, ki ga lahko izda matično športno društvo in panožna zveza. Navedeni morajo biti
podatki o predvidenem koledarju tekmovanj in treningov ter dejavnosti, ki so vključene v športni
proces.
Status dijakinje/dijaka športnice/ka potrdi razredni svet v profesorski komponenti. Poročilo o
dijakinji/dijaku športniku poda profesor telesne vzgoje. Razredni svet lahko prosi tudi za pisno
mnenje panožne zveze ali društva v katerega je dijakinja/dijak športnica/k vključen/a.
4. Člen
Dijakinja/dijak športnica/k ima možnost, da se vprimeru daljših odsotnosti zaradi tekmovanj in
športnih obveznosti, ki so s panogo pozvezani, da se zmeni s profesorji za koledar ustnih in pisnih
preverjanja. V primeru odstonosti zaradi tekmovanj se lahko profesorji prilagodijo in predlagajo
dodatne datume. Dogovori med dijakinjami/dijaki športniki in profesorji ne smejo nikakor vplivati
na na koledar preverjanj ostalih dijakov.
Dijakinje/dijaki s statusom šortnice/ka lahko presežejo dovoljeno mejo odsotnosti, ki po veljavni
normativi znaša 25% celotnega letnega šolskega urnika. Presežek se lahko nanaša samo na
odsotnosti glede na športno dejavnost.
5. člen
Dijakinja/dijak športnica/k mora pri pouku sodelovati kot vsi ostali sošolci. Športni izostanki
morajo biti vnaprej napovedani in dogovorjeni. Morebitne spremembe pogojev, ki dajejo pravico
statusa dijakinje/dijaka športnice/ka je treba sporočiti ravnateljstvu v roku 15 dni.
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6.Člen
Dijakinja/dijak športnica/k mora tudi spoštovati splošna pravila o šolskih obveznostih.
Dijakinji/dijaku športnici/ku se lahko zamrzne status športnika.
Razredni svet v profesorski komponenti lahko zaprosi za pisna pojasnila, v primeru, da
- učni uspeh ni zadosten;
- v primeru neprimernega vedenja v šoli;
- v primeru bolezni ali poškodbe ali pisno utemeljenih razlogov;
Razredni svet v profesorski komponenti lahko tudi sklepa o prenehanju statusa športnika, v
primerih, da
- ni več pogojev za status športnika
- da dijakinja/dijak ne izpolni šolskih obveznosti glede dela in šolskega uspeha;
- v primeru kršenja šolskih pravil in sproženega disciplinskega postopka z izključitvijo;
Starši, skrbnik ali polnoletna dijakinja/dijak lahko sporočijo za prenehanje statusa športnice/ka v
vsakem trenutku in sporočilo/prošnja je takoj polnomočna.
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