Na podlagi 3. člena Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah (Uradni list RS, št.
30/2018 z dne 26. 4. 2018, v nadaljevanju: Pravilnik) in na osnovi 9. člena Šolskih pravil o šolskem redu
SGGOŠ (v nadaljevanju: Šolska pravila), Gvido Jager, ravnatelj Srednje gradbene, geodetske in
okoljevarstvene šole Ljubljana, izdaja
1. Pravila o vedenju dijakov, učiteljev in spremljevalcev na ekskurzijah, izletih v organizaciji šole in drugih
vzgojno-izobraževalnih dejavnostih izven zavoda
2. Pravila v prostorih športne dvorane in na zunanjem športnem igrišču
3. Pravila v šolskih delavnicah in na poligonu
4. Pravila v računalniških učilnicah
5. Pravila geodetske zbirke
6. Pravila uporabe mobilnih telefonov in drugih elektronskih naprav v šolskih prostorih oz. dejavnostih
7. Pravila uporabe šolskih garderobnih omaric
8. Pravila prilagoditev šolskih obveznosti dijakov oz. individualni izobraževalni načrt (pedagoška pogodba)
9. Merila in postopek za podeljevanje pohval, nagrad in drugih priznanj dijakom

8.
PRAVILA PRILAGODITEV ŠOLSKIH OBVEZNOSTI DIJAKOV OZ.
INDIVIDUALNI IZOBRAŽEVALNI NAČRT (PEDAGOŠKA
POGODBA)
1. člen
Dijak, starši oz. skrbniki lahko zaprosijo za prilagoditev šolskih obveznosti iz utemeljenih razlogov (bolezen,
športno in kulturno udejstvovanje in drugi utemeljeni osebni razlogi dijaka); vlogo podajo pisno (obrazec je
dosegljiv na spletni strani šole) in če je mogoče, predložijo ustrezna dokazila.
2. člen
O pripravi individualnega izobraževalnega načrta odloči ravnatelj po predhodnem dogovoru z oddelčnim
učiteljskim zborom in svetovalno službo.
3. člen
Individualni izobraževalni načrt pripravi šola v sodelovanju z dijakom. Podpisniki individualnega
izobraževalnega načrta so ravnatelj, dijak in starši pri mladoletnem dijaku.
4. člen
V individualnem izobraževalnem načrtu se določi časovno obdobje prilagoditve šolskih obveznosti, roki in način
opravljanja obveznosti ter morebitne druge prilagoditve (pisno, ustno ocenjevanje, oddaja vaj, programov in
drugo).Dijak opravlja vse obveznosti skladno z izobraževalnim programom ter učnimi načrti posameznih
predmetov v dogovorjenih rokih.
5. člen
Določijo se tudi druge pravice in obveznosti dijaka (npr. dovoljena daljša odsotnost od pouka iz utemeljenih
razlogov).
6. člen

Individualni izobraževalni načrt se lahko prilagodi in dopolni tudi naknadno zaradi utemeljenih razlogov (dijak je
dolžan pisno navesti razloge, pri mladoletnem dijaku pa to storijo dijak in starši oz. skrbniki).
7. člen
Če dijak ne izpolnjuje dogovorov individualnega izobraževalnega načrta, ga lahko šola
obvesti dijaka, v primeru mladoletnega dijaka pa tudi njegove starše oz. skrbnike.

prekine in o tem

8. člen
Individualni izobraževalni načrt je sestavljen v treh enakih izvodih, od katerega prejeme en izvod dijak oz. starši
(skrbniki) pri mladoletnem dijaku, en izvod se nahaja v dokumentaciji dijaka, en izvod v arhivu individualnih
izobraževalnih načrtov za tekoče šolsko leto. Če je dijak vključen v obravnavo še v drugih inštitucijah, prejeme
en izvod tudi inštitucija, v katero je dijak še vključen (npr. produkcijska šola, PUMO, bolnišnična šola).
9. člen
Individualni izobraževalni načrt je zavezujoč za dijaka in šolo; šola mora dijaku omogočiti opravljanje
dogovorjenih obveznosti v dogovorjenih rokih, dijak je dolžan opraviti obveznosti v dogovorjenih rokih.
10. člen
Individualni izobraževalni načrt velja za tekoče šolsko leto. Če dijak potrebuje prilagoditve tudi v naslednjem
šolskem letu, mora ponovno zaprositi za prilagoditev pogojev dela.
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Gvido Jager
ravnatelj

Šolska pravila o šolskem redu Srednje gradbene, geodetske in okoljevarstvene šole Ljubljana je
obravnaval Svet staršev na 2. seji dne 22. 11. 2018.
Šolska pravila o šolskem redu Srednje gradbene, geodetske in okoljevarstvene šole Ljubljana je
obravnavala Dijaška skupnost na seji dne 22. 11. 2018.
Šolska pravila o šolskem redu Srednje gradbene, geodetske in okoljevarstvene šole Ljubljana so bila
obravnavana na pedagoški konferenci SGGOŠ Ljubljana dne 28. 11. 2018.

