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Oggetto/Zadeva: odgovornost do mladoletnikov in odgovornost staršev
Staršem dijakinj in dijakov
Razrednikom
Učnemu in neučnemu osebju
Spoštovani,
Glede zapuščanja šolske stavbe med poukom (ali veroukom) in po njem, je treba ponovno podčrtati nekatere
stvari. Polemika, ki se je razvila okoli zapustitve šole mladoletnikov na državni ravni je pokazala, da se je
treba bolj striktno držati zakonov, ki že obstajajo in ki jih ni mogoče obiti. To velja tudi za dijake višje
srednje srednje šole. O tem je razpravljal tudi parlament. Šola bo zato v tesnem stiku s starši, da bo zadeva
urejena na najboljši način.
Smernice:
- Dijakinje in dijaki do 14. leta starosti ne smejo namreč zapustiti šolskega poslopja do konca pouka.
Če so oproščeni verouka, kakor po pisni opredelitvi, morajo ostati na šoli. Predčasni izhod je
dovoljen samo, če jih pridejo ponj starši ali poverjene osebe.
- Dijakinje in dijaki, ki so starejši od 14 let, a niso še polnoletni, ravno tako ne smejo zapustiti
šolskega poslopja do konca urnika, niti v primeru, da so oproščeni verouka.
- Dijakinje in dijaki nad 14. letom starosti lahko predčasno zapustijo poslopje le s pisnim dovoljenjem
staršev, ki bo vedno preverjeno.
- Šola bo vsekakor zagotavila organizirane in nadzorovane dejavnosti, kot so npr. dodatno učenje in
utrjevanje snovi, tudi s profesorji, ki so takrat prosti od pouka.
- Učno osebje (in neučno osebje) zagotavlja, po zakonu, potrebno nadzorstvo, ki je predvideno v vseh
slučajih, kjer so prisotni mladoletniki. Učno osebje izvaja nadzor tudi, ko so zborovanja.
- Dijakom srednjih višji šol je vsekakor po končanem pouku dovoljen izhod v avonomiji, vendar s
pisnim dovoljenjem staršev.
- Šola lahko vsak ternutek preveri zrelost dijaka/dijakinje in prekliče dovoljenje o izhodu »v
avtonomiji«. V tem primeru bodo morali starši (ali pisno poverjeni namestniki) priti po svoje otroke
osebno.
- Tudi prošnja za izhod, kot na dijaški knjižici, ne bo vzeta v poštev, če dijakov in dijakinj do 14. leta
ne pridejo iskat starši. Za starejše bomo predhodno telefonsko preverili dovoljenje in bomo
fonogram staršev shranili.
Vsak neopravičen izhod bo zabeležen v razredni dnevnik in se ga bo upoštevalo kot nediscipliniranost,
nespoštovanje pravil in izhod brez dovolnjenja, kar lahko privede do preklica dovoljenja za izhod.
V prilogi dostavljamo obrazec z dovoljenjem strašev, s katerim si slednji prevzamejo odgovornost. Kot
omenjeno lahko šola preveri zrelost dijaka (obnašanje, primernost, da gre sam na ulico, varnost do sebe in
drugih itd.) in lahko tudi prekliče avtorizacijo staršev.

Ravnatelj

dr. Marco Jarc
Lastoročni podpis nadomešča navedba uradne osebe organa, ki vodi
postopek, v skladu z 2. odstavkom 3. člena
Zakonodajnega
odloka št. 39/1993

Ravnateljstvu liceja A.M. Slomška v Trstu
AVTORIZACIJA ZA IZHOD IZ ŠOLE
Podpisani, starša
________________________________________________________________________________
dijaka/inje ______________________razred__________, leto rojstva___________,
bivajoč/a v: __________________________________
zagotavljam, da zgoraj omenjeni sin/hči, lahko zapusti šolsko poslopje samo po koncu rednega
pouka. Zaupam v samostojnost in primerno obnašanje svojega otroka, ki se na poti domov
poslužuje sledečih prevoznih sredstev ________________________________________(in
morebitnih linijskih številk mestnih avtobusov).
Strinjam se, da šola v vsakem trenutku, samovoljno in iz varnostnih razlogov ali drugih razlogov,
prekliče avtonomen izhod iz šole.
Ker zaradi ______________________________________________ ne morem zagotoviti svoje
prisotnosti, ne prisotnosti svoje/ga žene/moža, ne zaupati otroka drugi odrasli osebi,
prosim,
da bi se lahko sin/hčerka po končanem pouku sam/a vračal/a domov. Obenem
izjavljam,
da sem seznanjen/a s šolskimi pravili o prihodu in odhodu dijakov in šolskim urnikom;
da soglašam in sprejmem kriterije in načine, s katerimi šola zagotavlja dejansko in potencialno
nadzorstvo nad mladoletnimi;
da se zavedam, da je izven šolskega urnika varstvo otrok izključno v breme družini.
Zagotavljam,
-

-

da moj/a sin/hčerka zelo dobro pozna pot od šole do doma in je dovolj zrel/a, pozoren/na in
zanesljiv/a, ter zna ocenjevati stopnjo nevarnosti na cesti;
da ima sin/hči vedno s seboj mobilni telefon, preko katerega lahko nadzorujem njegov povratek
domov;
Obvezujem se,
da bom dal/a sini/hčeri jasna navodila, kako se mora vrniti domov, ne da bi se kje zadrževal ali
ubral drugačno pot;
da bom nemudoma sporočil/a katerokoli spremembo v zvezi s pogoji za zagotovitev varnosti
svojega sina/hčere
Podpis očeta in matere.
______________________________________________________________________________

