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PRAVILNIK DIJAŠKIH ZBOROVANJ

PRAVICA DO ZBOROVANJA
Pravica do dijaških zborovanj v š o l s k i h p r o s t o r i h je določena
z 42.,

43.

in

44.

členom D.P.R. št. 416/1974

spremembami in dopolnitvami 12.,

in z kasnejšimi

13. in 14. člen

D.L.vo št.

297/1994 ter D.P.R. št. 235/2007.

NAMEN ZBOROVANJ
Dijaška zborovanja so priložnost za m e d s e b o j n o demokratično
sodelovanje in izmenjavo mnenj. Dijakom nudijo možnost, da
razvijajo pobude, poglabljajo šolske
sodobne družbe ter tako

tematike

in splošne probleme

prispevajo k njihovi kulturni in civilni

rasti in vsestranskemu osebnemu razvoju. Dijaki imajo pravico, da
skličejo razredno zborovanje, zborovanje posamezne smeri in
zavodno zborovanje.

PRAVICA DO UDELEŽBE NA ZBOROVANJU
Pravico do udeležbe na zborovanju imajo vsi dijaki liceja. V primeru
neredov ali prekrškov med zborovanjem ima ravnatelj ali njegov
pooblaščenec pravico do soudeležbe. Ravnatelj določi
nadzorstvo; slednji poskrbijo

za

urejen
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profesorje zs

potek zborovanja, tako

da bosta na šoli zagotovljena varnost in red.

SKLICANJE ZBOROVANJA
Dijaki imajo zakonito pravico, da vsak mesec skličejo eno
zavodno

dijaško

zborovanje, ki lahko traja cel šolski dan. Ravno tako imajo

pravico, da enkrat mesečno skličejo dveurno razredno zborovanje, ki
pa mora potekati na različne dni v tednu. Zborovanja se lahko
udeležijo vsi dijaki liceja ali razreda in vsi imajo pravico, da izražajo
svoje mnenje in da demokratično odločajo.
Dijaki imajo možnost, da s predhodnim dovoljenjem Zavodnega
sveta

povabijo

umetnostna

in

zunanje

izvedence

znanstvena

za

vprašanja.

socialna,

kulturna,

Navzočnost zunanjih

izvedencev je omejena na največ štiri zborovanja v enem šolskem
letu.
Dijaki lahko med šolskim letom odločijo, da bodo namesto zborovanja imeli
delavnice, raziskovalne, seminarske i n
bodo

dodeljeni

čas

izkoristili

druge
za

dejavnosti ali d a

medsebojno

pomoč

in

sodelovanje med višjimi in nižjimi razredi.
Zborovanja

lahko

dijaki

skličejo

najkasneje

do

30

dni

pred

zaključkom pouka.

POSTOPEK ZA SKLICANJE ZBOROVANJA
Zavodno zborovanje s k l i č e j o d i j a k i s prošnjo, ki jo podpiše
vsaj

10%

dijakov ali večina predstavnikov dijakov v razrednih

svetih.
Prošnjo,

ki vsebuje predlagani datum,

predvideno

število

ur

ravnatelja in predložiti
pred

trajanja,

dnevni red zborovanja in

morajo

tajništvu

vsaj

dijaki
pet

nasloviti

na

delovnih

dni

predlaganim datumom in vsaj deset dni pred predlaganim
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datumom, ko je na zborovanju predvidena soudeležba zunajnjega
izvedenca.
Razredno zborovanje skličeta predsta. Prošnjo, naslovljeno na
razrednika,

morata

podpisati

profesor,

ki

odstopi

uro,

in

razrednik. Tudi v tem primeru se prošnja odda pet delovnih dni
pred predlaganim zborovanjem in mora vsebovati predlagani
datum, dnevni red in predvideno število ur trajanja.

POTEK ZBOROVANJ
Na

prvem

zborovanju

predsednika (in enega

v

šolskem
ali

letu

več

skupščina

dijakov

izvoli

namestnikov), ki jamči

demokratično potekanje šolskih zborovanj. Dijaška skupščina izvoli
tudi

zapisnikarja

zavodnih

zborovanj, ta mora za vsako

zborovanje napisati zapisnik, ki ga podpiše tudi predsednik.
Predsednik oziroma njegov namestnik, ki vodi
poznati obstoječo
zborovanji; otvori

zakonodajo in
in

pravila

v

zborovanje, mora
zvezi

zaključi vsako zborovanje

z

ter

dijaškimi
zagotavlja

spoštovanje demokratičnih pravil.
Med

zborovanjem se

katere
poslopja

dijaki

lahko zadržujejo le v

so zaprosili; dijakom ni

dovoljeno

oziroma prostora, v katerem

primeru odsotnosti ali

prostorih,

zapustiti

za

šolskega

se odvija zborovanje. V

kasnejšega prihoda oziroma predčasnega

odhoda morajo dijaki prinesti opravičilo, ki ga podpišejo starši ali
njihov skrbnik.
Trajanje zborovanja določijo dijaki.

Ko se predvideni zaključek

zborovanja drugačen ne ujame s šolskim urnikom, morajo dijaki imeti
v dijaški knjižici podpisano dovoljenje staršev ali skrbnika za
predčasni odhod iz šole. Pokazati ga morajo odgovornemu profesorju;
dijaki brez dovoljenja ostanejo na šoli do konca pouka po šolskem
urniku.
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V primeru neredov ali kršitve pravilnika ima ravnatelj pravico, da
prekine zborovanje, i n se nadaljuje reden pouk.

ZAKLJUČNA PRAVILA
Zavodni pravilnik za razredna in medrazredna zborovanja se obnovi
in potrdi na začetku vsakega šolskega leta. Dijaki ga morajo prebrati
na

prvem

Morebitne

medrazrednem zborovanju po izvolitvi predsednika
spremembe

demokratično

sprejmejo

med

zborovanjem, nakar jih odobri Zavodni svet. Zavodni pravilnik
določa specifična pravila zborovanj.
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