
  Srednja šola tehniških strok Šiška  

 

Številka: xx/yy 

Datum: 4 . 10. 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRAVILNIK O STATUSU 

TEKMOVALCA/RAZISKOVALCA/GLASBENIKA 
 
 
 
 

I. Splošne 

določbe 

 

1. člen 

(vsebina pravilnika) 

Pravilnik opredeljuje pogoje za pridobitev statusa tekmovalca/raziskovalca/glasbenika in s 
tem povezane pravice do prilagoditev obveznosti pri pouku. 

 

2. člen 

(pridobitev statusa) 

Status tekmovalca se dodeli dijaku za določeno obdobje v okviru šolskega leta. To je obdobje, 
v katerem potekajo intenzivne priprave na tekmovanje. 

Status raziskovalca se dodeli dijaku za določeno obdobje v okviru šolskega leta. To je obdobje, 
v katerem dijak pripravlja raziskovalno nalogo in zagovor. 

Status glasbenika se dodeli dijaku za določeno obdobje v okviru šolskega leta. To je obdobje, 
v katerem se glasbeni skupini pripravljata na nastope.  

Dijake, ki imajo izpolnjene pogoje za pridobitev statusa tekmovalca/raziskovalca/glasbenika, 
predlaga mentor po posvetu z oddelčnim učiteljskim zborom komisiji za potrjevanje statusa 
raziskovalca/tekmovalca/glasbenika. Status odobri oz. odvzame ravnateljica. 
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Dijak, ki ima več kot 5 neopravičenih ur in/ali negativno oceno iz kateregakoli predmeta, ni 
upravičen do statusa ali se mu status zamrzne in po potrebi odvzame.  

 

3. člen 

(pravice do prilagoditev) 

 

Dijak tekmovalec/raziskovalec/glasbenik je v obdobju intenzivnih priprav upravičen do 
izostankov pri pouku in prilagajanja ustnega ocenjevanja. 

Dijak ni upravičen do izostanka pri pouku, če gre za pisni test ali če tako presodi učitelj, ki 
poučuje predmet, pri katerem bi dijak tekmovalec/raziskovalec/glasbenik izostal. O izostankih 
dijaka tekmovalca/raziskovalca/glasbenika obvešča oddelčni učiteljski zbor njegov mentor.  

Dijak tekmovalec/raziskovalec/glasbenik je upravičen do uporabe raziskovalne/glasbene sobe 
in opreme, ki je v njej, izključno z vednostjo mentorja. Opreme iz raziskovalne/glasbene sobe 
ne sme odnašati oz. si jo izposojati, razen v kolikor pridobi soglasje skrbnika raziskovalnega 
prostora.  

 

4. člen 

(dolžnosti) 

Dijak raziskovalec se obveže, da bo v dogovorjenem roku oblikoval raziskovalno nalogo. 

Dijak tekmovalec se obveže, da se bo udeležil tekmovanja.  

Dijak glasbenik se obveže, da se bo udeležil vseh predvidenih nastopov.  

Dijak tekmovalec/raziskovalec/glasbenik je dolžan o vsakem izostanku od pouka obvestiti 
razrednika in mentorja. 

Dijak tekmovalec/raziskovalec/glasbenik se mora vpisovati na evidenčni list prisotnosti v 
raziskovalni/glasbeni sobi. 

Dijak tekmovalec/raziskovalec/glasbenik je dolžan obiskovati organizirane interesne 
dejavnosti, razen če je zaradi izvedbe priprav to nemogoče. O tem odloča mentor, ki se lahko 
z organizatorjem posamezne interesne dejavnosti dogovori, da se dijaku namesto te 
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dejavnosti prizna udejstvovanje na raziskovalnem/tekmovalnem/glasbenem področju. 
Praviloma se zamenjajo dejavnosti istega področja. 

Dijak tekmovalec/raziskovalec/glasbenik mora sam poskrbeti za zapiske s predavanj, 
opravljene vaje, poročila in naloge, kot jih zahtevajo učitelji. 

Dijak tekmovalec/raziskovalec/glasbenik skrbi za material in opremo v raziskovalni/glasbeni 
sobi in spoštuje pravila, ki so posebej zapisana za raziskovalno sobo. Pravila so objavljena na 
steni. Prostor zapusti šele, ko je ta v celoti urejen in pospravljen.  

 

5. člen 

(odvzem pravice do statusa) 

Če se dijak tekmovalec/raziskovalec/glasbenik ne drži dogovorov z mentorjem, omogoča 
dostop v raziskovalno/glasbeno sobo drugim dijakom brez vednosti mentorja, samovoljno 
izostaja od pouka in interesnih dejavnosti, se mu status tekmovalca/raziskovalca/glasbenika 
odvzame. 

V kolikor se izkaže, da dijak v dogovorjenem roku ni pokazal napredka pri raziskovalni nalogi 
ali se ne udeležuje priprav na tekmovanje/nastop oz. na pripravah ne kaže zanimanja za 
sodelovanje, se mu status tekmovalca/raziskovalca/glasbenika odvzame. 

V primeru, da se dijak vpiše na seznam prisotnosti v raziskovalnem/glasbenem prostoru in ga 
tam ni, predstavlja to težjo kršitev, ki vodi v odvzem statusa 
raziskovalca/tekmovalca/glasbenika.  

 

6. člen 

(ukrepi v primeru neupoštevanja 4. člena)   

 

Dijaku tekmovalcu/raziskovalcu/glasbeniku, ki ne upošteva 4. člena tega pravilnika, se vse ure 
izostankov od pouka zaradi priprav zaključijo kot neopravičene.  

Sledi ustrezno vzgojno ukrepanje v skladu s pravilnikom šole o izostankih od pouka.  

 

7. člen 
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(nakup opreme) 

 

Za izvedbo raziskovalnih nalog bo sredstva zagotovila šola, v kolikor je naloga primerna in je 
potrjena s strani vodstva šole. Izvedbo nakupa opreme izvaja mentor v skladu s postopki in 
pravilniki, ki so podani za nakupe v javnih ustanovah.  

V primeru nakupa opreme s strani dijaka šola teh sredstev dijaku ne more povrniti.  

 

Ta pravilnik začne veljati z dnem izdaje. 

 

Darinka Martinčič Zalokar, 

ravnateljica 
 


