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PRAVILNIK GLEDE PROŠENJ VPISA NA LICEJ A.M.SLOMŠKA
Šolska normativa dopušča dijakom in njihovim družinam možnost, da se lahko premislijo glede
izbir šole in učnih smeri. Možen je tudi prehod med učnimi smermi. Dijaki so šoloobvezni do 16.
leto starosti (M.O. 139/2007).
POSTOPEK PRIJAVE NA IZPITE IN SPLOŠEN POTEK PREVERJANJA ZNANJA
PREDHODNA FAZA:
Pred vložitvijo in sprejetjem prošnje za prešolanje mora ravnateljstvo določiti pogoje in imeti v
vpogled celotno dijakovo šolsko dokumentacijo: spričevala vseh razredov višje srednje šole in
izobraževalni program šole, iz katere se dijak/-inja izpisuje.
Komisija, oz. poverjeni profesor bo določil dopolnilne učne vsebine za potrebne izpite.
Ravnateljstvo bo z zadržkom (con riserva) sprejelo prošnje za prešolanje tistih dijakov/dijakinj, ki
morajo opraviti popravne izpite v drugem ocenjevalnem roku. Šola lahko svetuje ali odsvetuje vpis
na licej.
Analiza efektivnih možnosti vpisa, ki izhajajo iz predstavljene dokumentacije in informacija o vseh
potrebnih elementih za prijavo na prieskusne izpite.

PREVERJANJE
Komisijo sestavljajo najmanj ravnatelj in dva profesorj ali trije profesorji, med katerimi so profesorji
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snovi, kjer je treba preveriti znanje,
Preverjanja imajo orientativno vlogo glede na način nadoknadenja snovi;
Lahko pride do negativnega mnenja o pripuščenosti k izpitom;
Preverja se snovi, ki niso bile obdelane na šoli iz katere dijak prihaja;
Preverja se koliko dijak obvlada predelano snov in nivo doseženih kompetenc.
PREHOD IZ DRUGE ŠOLE Z ISTIMI/PODOBNIMI PROGRAMI ALI DELOMA ISTIMI
PROGRAMI
Dijaki lahko zaprosijo za prepis na licej A.M.Slomška. Komisija, ravnatelj in dva profesorja, ki bo
vzela v pretres prošnjo, bo preveril, če so mesta v razredih razpoložljiva. Ni mogoče prekoračiti
določenega števila dijakov, ki je določen po zakonu in razpoložljivost prostorov.
Dijaki in njihovo družine predstavijo izpoljnjen obrazec in predvideno dokumentacijo. Obrazci in
navodila so na razpolago v tajništvu in na spletni strani liceja. Nato bo na vrsti predhodna faza
sprejemanja dijakov.
Nato, profesor referent za sprejemanje oz. razrednik, tudi na podlagi mnenja profesorjev, ki
poučujejo v istem razredu , bo obrazložil pograme, ki jih bo treba predelati in koledar doponitev
snovi, ki so predvidene za izbrano študijsko smer. Po potrebi bo poleg kolokvija lahko potrebna tudi
sintetična pisna skušnja raznih predmetov;
Nato bo lahko družina vprašala bivšo šolo za dovoljenje (nulla osta) in bo vpis uradno formaliziran.
ŠOLOOBVEZNI DIJAKI, DIJAKI VPISANI V PRVI IN DRUGI RAZRED
Dijaki ki so vpisani v prve razrede lahko zaprosijo za vpis na licej A.M.Slomška ali spremembo
učne smeri na liceju samem, pod pogojem, da oddajo prošnjo PRED ZAKLJUČKOM PRVEGA
POLLETJA.
Dijak bo moral na kolokvij, da se bo ugotovilo njegovo znanje;
Na podlagi obrazca, ki je priložen prošnji bo šolska komisija ugotovovila tudi utemeljenost
motivacije;
Podana bo vsa informacija o načinu prehoda in dolžnostih;
Šola bo svetovala ali odsvetovala vpis na licej A.M.Slomška
Po potrebi bo poleg kolokvija lahko zahtevana tudi sintetična pisna skušnja raznih predmetov.
Nato bo družina vprašala bivšo šolo za dovoljenje (nulla osta) in bo vpis uradno formaliziran.
DIJAKI, KI SO VPISANI V RAZREDE DRUGEGA CIKLUSA (3.,4., IN 5. RAZRED)
Prošnjo se lahko predstavi DO 30. JUNIJA. Svetujemo vsekakor, da dijaki kontaktirajo licej
A.M.Slomška že med šolskim letom, da pridejo do potrebnih informacij in da licej lahko
pravočasno programira proceduro in koledar izpitov.
Tipologije primerov
Dijak, ki je bil prepuščen v naslednji razred lahko zaprosi, da se ga vpiše v naslednji razred,
ki ga je opravil. Dodatne izpite (prove integrative), ki bodo potrebni za prehod bo treba
programirati skupaj z dopolnilnimi izpiti, ki se odvijajo v ZADNJEM TEDNU AVGUSTA,
vsakor pred začetkom pouka.
Tudi dijaki, ki morajo konec avgusta še polagati dodatne izpite lahko prosijo za vpis v
naslednji razred. Dijak, v kolikor bi ne bil pripuščen v naslednji razred, lahko zaprosi za vpis
v razred,ki ga je obiskoval pred izpiti. Preverjanje se bo moralo zaključiti pred začetkom
pouka, oz. ne dlje od 10. septembra.
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PREIZKUSNI IZPITI (ESAMI DI IDONEITA’)
Dijak lahko prosi za prepuščenost na preiskusne izpite za prehod v višji razred, če
so predvideni pogoji kot po 192 členu ZD 192/94.
Izpite lahko polaga dijak, ki se izpiše pred 15. marcem šolskega leta v teku, lahko
opravi prizkusne izpite na liceju A.M.Slomška ali na drugi šoli s ciljem, da izdela
in je pripuščen v višji razred.
Izpite lahko polaga dijak, ki bi želel nadoknaditi leto ali šolska leta, ki jih je
izgubil, ker ni izdelal.
Po uspešno opravlejnem preiskusnem izpitu dijak lahko zaprosi šolo iz katere
prihaja za dovoljenje (nulla osta) za zpis drugam.
Preikusni Izpiti bodo potekali v istem času kot dopolnilni in diferencialni izpiti.
V slučaju negativnega izida izpita (kolokvija v primeru prvega in drugega
razreda), komisija , na podlagi izidov izpita, lahko sklepa prepustitev v nižji razred
od prošnje.
V vsakem slučaju mora dijak:
Izponiti prošnjo za opravljanje izpitov (dopolnilnih ali preiskusnih ali obeh);
Izročiti skupaj s prošnjo kopijo zadnjega spričevala;
Izročiti programe, ki jih je obdelal v prejšnji šoli (vse snovi);
Pozanimati se za pogoje in programe izpitov, ki jih mora polagati;
Opraviti je treba predhodni test.
ZAKLJUČNI IZPIT ZA IZREDNE/ZUNANJE KANDIDATE (PRIVATISTE)
Zunanji kandidati, ki se želijo prijaviti k zaključnem izpitu-maturi, morajo vložiti prošnjo na Deželni šolski
urad do konca novembra ali v roku, ki ga predvideva ministrsk okrožnica.
Zunanji kandidat je pripuščen k maturi, ko uspešno opravi predhodni (preliminarni) izpit iz vseh učnih
predmetov pred komisijo razrednih profesorjev. V primeru, da zunanji kandidat ni pripuščen k zaključnemu
izpitu, mu lahko razredni svet dovoli vpis v razred zrelosti znnaja (3. ali 4. ali 5. razred).

DIJAKI, KI SO ŽE VPISANI NA LICEJ A.M.SLOMŠKA
Opisani pogoji veljajo tudi za dijake, ki so vpisani in želijo spremeniti učno smer v samem liceju.
Za šoloobvezne dijake bo lahko šola pripravila program obiskovanja lekcij druge smeri za dikajke
kot opazovalve in bo hkrati pripavila koledar preverjanja in dopolnjevanj snovi, ki bodo na noven
program dijaka.
OMEJITVE ZA SPREJEM DIJAKOV
Šola ne sprejme dijakov v slučaju, da ni prostora v razredih in ni zato zagotovljena varnost. Meja
števila dijakov v razredu je okvirno 28 a niso vsi razredi enako veliki, zato je lahko meja tudi pri
številu 22 dijakov na razred. Ravnatelj bo odločal glede na situacijo, ki je v teku v tistem trenutku.
Zato je potrebno, da šola iz katere prihaja dijak, predhodno vpraša za dovoljenje za prepis.
PREIZKUSNI IZPITI
Preizkusne izpite (v pisni, ustni in praktični obliki) opravijo dijaki/-nje, ki se želijo vpisati v višji
razred na podlagi zak. odl. št. 297/1994, 192. člena, 6. odst..
Preizkusne izpite opravijo kandidati, ki redno ne obiskujejo pouka (kot izredni/zunanji kandidati privatisti). Prošnjo je treba vložiti do 20. marca oz. do termina, ki ga določi min. okrožnica.
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Preizkusni izpiti potekajo najkasneje do prve polovice meseca septembra oz. pred začetkom
pouka.

DOVOLJENJE ZA PRESTOP/IZPIS
Dijaki/-nje, ki želijo prestopiti na drugo šolo, morajo za to zaprositi ravnateljstvo zavoda, na
katerega se nameravajo prešolati in priložiti dovoljenje/soglasje ravnateljstva obiskovane šole. Pri
izpisu mora dijak/-inja poravnati vse šolske pristojbine (šolnino) na obiskovani šoli (4. člen
Kraljevega dekreta št. 653/1925). Ravnateljstvo lahko zavrne prošnjo za prestop na drugo šolo v
primeru, ko bi dijakov izpis spremenil število obstoječih razredov na obiskovani šoli (zakon št.
268/2002, 2. člen; min. okr. št. 45/2006 in dr.).
PONAVLJANJE LETNIKA/RAZREDA
Dijak/-inja se lahko le enkrat ponovno vpiše v isti letnik; v izrednih primerih in z utemeljitvijo, ki jo
odobri profesorski zbor, lahko dijak/-inja dvakrat ponavlja letnik (zak. odl. št. 297/94, 192. člen, 4.
odst.) na istem izobraževalnem zavodu.
Za primere, ki jih šolski pravilnik ne predvideva, se šola sklicuje na državno šolsko normativo.

LEGENDA
Kolokvij: velja za dijake, ki prosijo za prestop v prvi razred (oz. drugi razred) pred božičnimi
počitnicami najkasnje do 22.12.) je način s katerim se preveri znanje in težave, ki jih ima dijak,
motivacijo za vpis na naè licej in razloge za spremembo učne smeri.
Dopolnilni izpiti (esami integrativi): je izpit, ki se odvija pred začetkom lekcij v novem šolskem
letu in sicer na področjih, ki niso bile del programa smeri ali šole iz katere dijak prihaja. Navadno se
to vrsto izpita izvede, ko je dijak že izdelal razred in se pripravlja za naslednjega in potrebuje
dopolnitve.
Preizkusni izpiti (esami di idoneità) SO izpiti, ki jih je treba opraviti na šoli v katero se želi dijak
vpisati in to pred začetkom pouka. Izpit se opravi za vse predmete na programu. Izpit je potreben za
prehod v višji razred.
Za kandidate za maturo so tovrstni izpiti na programu v mesecvu maju in pogojujejo dostop do
končnega, maturitetnega izpita.
Dovoljenje (nulla osta)
Je dokument, ki jamči da so dijaku zagovljeni vsi potrebni pogoji nadaljnega šolanja. Dovoljenje
izda ravnatelj, ko preveri, da na drugi šoli so vsi pogoji za zagotovitev šoloobveznosti oz. ravnatelj
preveri tudi, da je odhajajoči dijak opravil vse potrebne korake pri odhodu iz šole (vrnitev knjig,
plačane šolske pristojbine, vrniti knjižnici izposojene knjige in oddati dijaško knjižico itd.), sicer se
dovoljenja ne iza.
Roki vpisov: v prilogi.

Ravnatelj/DS
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
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