
DOGOVOR O SOODGOVORNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2016/2017

sklenjen med starši učenca/učenke ____________________    ____ razreda
in Srednjo šolo Iga Grudna v Nabrežini

Dogovor o soodgovornosti,  ki  ga predvideva OPR 235/07,  ponazarja spoštovanje pravic in dolžnosti  med šolo,  učenci in 
njihovimi družinami.  Podpis dogovora predpostavlja upoštevanje šolskega Hišnega reda, ki  je sestavni del projekta VIP 
srednje šole Iga Grudna in s katerim se učenci seznanijo ob vstopu v šolo.

Vzgojno-
izobraževalni 

dejavniki

Profesorji in šola se obvezujemo: Učenci se obvezujemo: Starši se obvezujemo:

Vzgojno-
izobraževalna 
ponudba

Vzgojno-izobraževalno  ponudbo 
bomo  posredovali  na  razumljiv 
način (tudi na šolski spletni strani).

Informirali  se  bomo,  kakšna  je 
vzgojno-izobraževalna  ponudba 
učnega osebja

Pozanimali  se  bomo,  kaj  učno 
osebje  ponuja  našim  otrokom,  ter 
bomo  po  razrednih  predstavnikih 
izrazili svoja mnenja in predloge.

Didaktična 
dejavnost

Vsak  didaktični  poseg  bomo 
utemeljili v svojih letnih načrtih in 
upoštevali  potek  vzgojno-
izobraževalne ponudbe.

Zavestno  bomo  sledili  učni 
dejavnosti.

Seznanjali  se  bomo  s  kriteriji  in 
načinom  dela  in,  kolikor  bo 
mogoče,  bomo  sledili   vzgojno-
izobraževalni  dejavnosti,  za  katero 
bo šola dala pobudo.

Dodatna 
dejavnost  v 
primeru  učnih 
težav

Glede na razpoložljivo osebje bomo 
za  majhne  skupine  organizirali 
pouk  med  rednim  poukom  in  po 
možnosti tudi po pouku.

Aktivno  bomo  sodelovali  pri 
podpornem  pouku  in  se  čimbolje 
posluževali ponujenih priložnosti.

Podpirali bomo šolske pobude.

Odsotnosti  in 
nadoknadenje 
pouka

Omogočili  bomo  prevzemanje 
morebitnega  dodeljenega  učnega 
gradiva  in  seznanjali  s  potekom 
pouka.  Naj  povemo,  da  je  šolsko 
leto veljavno, če je učenec navzoč 
pri  pouku  vsaj  75%  celotnega 
števila učnih ur (150 dni).

Pri  sošolcih  si  moramo  čim  prej 
priskrbeti potrebno učno gradivo in 
ga čim prej predelati,  da bomo na 
tekočem.

Naše  otroke  bomo  nadzirali,  da 
bodo o delu v razredu na tekočem, 
ter  bomo  upoštevali  morebitna 
načrtovana  preverjanja,  s  katerimi 
ni mogoče odlašati.

Pisno  in  ustno 
preverjanje

Izpeljavi  načrtovanih  in 
nenačrtovanih  preverjanj  bomo 
dodelili  primeren  čas.  Snov 
preverjanja  bo  vnaprej  določena. 
Preverjanja  bodo  sprotna  in  ne 
vedno  najavljena.  Uspeh 
preverjanja bomo sporočili na jasen 
način.  Morebitna  opravičila  bo 
treba  predložiti  v  pisni  obliki  ob 
začetku šolske ure.

Kar  najbolj  bomo  pazili,  da  ne 
bomo  odsotni  v  dneh,  ki  so  bili 
vnaprej določeni za preverjanja. Ta 
bo  treba  seveda  nadoknaditi. 
Morebitna  opravičila  bomo 
predložili na začetku učne ure.

Prizadevali  si  bomo,  da  bodo naši 
otroci  prisotni  pri  preverjanjih,  o 
katerih  bomo  seznanjeni  preko 
dijaške  knjižice.  Samo  izjemoma 
bomo naše otroke pisno opravičili v 
primeru, da ne bodo pripravili učne 
snovi ali ne bodo napisali nalog.

Ocenjevanje

Pojasnili bomo kriterije preverjanja 
in vrnili popravljene pisne izdelke. 
Te  bomo  pregledali  v  razredu 
skupaj  z  učenci.  Šolskih  nalog  ne 
bomo izročali staršem, saj so uradni 
dokumenti.  Starši  jih  lahko dobijo 
na vpogled med govorilnimi urami.

Profesorja  bomo  zaprosili  za 
morebitna  pojasnila  in  da  nam  v 
dijaško  knjižico  sporoči  oceno 
pisnih  nalog,  pod  katero  se  bodo 
starši podpisali.

Uspeh preverjanj  si  bomo ogledali 
in  vsak  dan  kontrolirali  dijaško 
knjižico s sporočili.

Odmori

Med  odmori  bomo  zagotovili 
nadzorstvo.  S  poukom  bomo 
prenehali pravočasno, da bo odmor 
trajal toliko časa, kolikor mu ga je 
odmerjeno.

Upoštevali bomo pravila, ki veljajo 
med odmori, in ne bomo hodili na 
stranišče  vsi  skupaj.  Do  odraslih 
oseb  in  vrstnikov  se  bomo  vedli 
spoštljivo.  Pazili  bomo,  da  bodo 
stranišča ostala čista.

Prizadevali  si  bomo,  da  bodo naši 
otroci  imeli  spoštljiv  odnos  do 
odraslih in vrstnikov in materialnih 
dobrin.

Urnik

Upoštevali bomo urnik vstopanja in 
odhajanja iz razreda. Med učno uro 
ne bomo odhajali iz razreda, razen 
v  izjemnih  primerih.  V  takih 
primerih  bo  začasno  nadzorstvo 
zaupano  kakemu  šolskemu 
sodelavcu.

V  nobenem  primeru  ne  bomo 
zamujali,  kajti  tudi  neutemeljene 
zamude  vplivajo  na  oceno  iz 
vedenja.

Pri prihajanju v šolo in odhajanju iz 
nje  se  bomo  izogibali  vsem 
nepravilnostim  ter  bomo  vzgajali 
naše otroke, da ne bodo zamujali.

Sporočila  in 
govorilne ure

Poskrbeli  bomo,  da  bodo  stiki  z 
družinami  čim  bolj  ustrezali 

Za  morebitna  vprašanja  in  glede 
predlogov  se  bomo  obračali  na 

Prihajali bomo na govorilne ure in 
se udeleževali razrednih zborovanj.



potrebam staršev. Sprejemali bomo 
predloge za izboljšave.

profesorja ali na ravnateljico.

Čistoča  šolskih 
prostorov

Šola se obvezuje, da bo zagotovila 
redno čiščenje šolskih prostorov in 
nadzirala vstop v šolsko strukturo.

Šolske prostore bomo ohranili čiste, 
pazili  na  svojo  učilnico  in  svojo 
klop,  ki  je ne bomo popisovali.  V 
primeru,  da bo klop pomazana,  jo 
bomo očistili.

Sodelovali bomo s šolo in skrbeli za 
higienske  predpise.  Naš  odnos  do 
šolskih prostorov in šolskih struktur 
bo civiliziran.

Disciplina

Šolski  pravilnik  bomo  morali 
poznati,  ga spoštovati in zahtevati, 
da  ga  tudi  drugi  upoštevajo.  V 
začetku šolskega leta in vsakič, ko 
bo  to  potrebno,  bomo  v  razredu 
pojasnili predpise,  ki  jih bomo vsi 
upoštevali.

Seznanili se bomo s Hišnim redom 
in  ga  upoštevali,  zlasti  glede 
rednega  in  marljivega  obiskovanja 
pouka, primernega oblačenja, glede 
uporabe  mobilnih  telefonov  in 
elektronskih  naprav  ter  glede 
posamične  in  skupne  poravnave 
morebitne povzročene škode.

Prebrali si bomo šolski Hišni red in 
poskrbeli,  da  bodo  naši  otroci 
upoštevali njegove predpise.

Kazni

Pazili  bomo,  da  bodo kazni  imele 
vzgojni namen, ki bo pripomogel k 
osebnostni in družbenokulturni rasti 
učenca.  Pri  tem  bomo  upoštevali 
zakonske smernice in  Hišni red, ki 
ga ob začetku šolskega leta odobri 
zbor učnega osebja. V primeru, da 
koga  vpišemo  v  razredni  dnevnik, 
mu  opomin  vpišemo  v  dijaško 
knjižico.  Učence bomo seznanili s 
predvidenimi kazenskimi ukrepi.

Učenci  se  obvezujemo,  da  bomo 
izvrševali  naložene  kazni,  ki  bodo 
imele vedno vzgojni namen in bodo 
pripomogle  k  naši  osebnostni  in 
družbenokulturni rasti.

Vedeti  moramo,  da  je  disciplinski 
opomin  skrajno  opozorilo  pred 
kasnejšimi  kaznimi  na  podlagi 
veljavne normative in Hišnega reda. 
Vedeti  pa moramo tudi,  da  imamo 
pravico  do  pritožbe   na  jamstveni 
odbor.  Obvestila  bomo  redno 
pregledovali in jih podpisovali.

Škoda, 
povzročena 
osebam

Preprečevali  bomo  nespoštljivo 
vedenje  do  vrstnikov  in  odraslih 
oseb, posegali v tako obnašanje in 
ga zatirali.  S tem bomo seznanjali 
vse vpletene strani.

Spoštovali  bomo  odrasle  in 
vrstnike,  se  primerno  izražali  in 
obnašali.

Sodelovali  bomo s šolo v primeru, 
da  bodo  potrebni  vzgojni  in 
kazenski posegi.

Morebitna škoda

Pazili  bomo  na  šolske  prostore  in 
opremo.  Javili  bomo  morebitno 
škodo  in  bomo  skušali  najti 
odgovorne zanjo. Šola ne odgovarja 
za  morebitno  krajo  dragocenih 
predmetov in denarja.

Do  šolskega  imetja  bomo  imeli 
spoštljiv  odnos.  Morebitno 
povzročeno škodo bomo poravnali 
z denarjem ali s socialno koristnim 
delom.  Spoštovali  bomo  osebno 
lastnino in ne bomo prinašali v šolo 
dragocenih predmetov in denarja.

Do  otrok,  ki  povzročijo  škodo, 
bomo  morali  nastopiti  in  škodo 
poravnati.  Pazili  bomo,  da  naši 
otroci  ne  bodo  prinašali  v  šolo 
dragocenih predmetov in denarja.

Uporaba 
mobilnikov in 
tehnološke 
opreme

Šolnikom je uporaba mobitela med 
poukom in med izvajanjem drugih 
službenih  zadolžitev  prepovedana. 
Uporaba  je  dovoljena  z 
ravnateljičinim  dovoljenjem.

Upoštevali  bomo  šolski  pravilnik. 
Mobitele  in  razne  elektronske 
predvajalnike bomo pred začetkom 
pouka  na  lastno  odgovornost 
odložili v za to namenjeno  škatlo v 
razredni  omari  oz.  v  nahrbtnik. 
Uporaba  mobilnih  telefonov  in 
drugih elekrtronskih predvajalnikov 
je  med  poukom  in  med  odmori 
učencem  prepovedana.   Mobilni 
telefon  lahko  uporabljamo  le  v 
izrednih  primerih  in  po 
predhodnem  dovoljenju 
profesorjev.  Učencem  je  vsekakor 
na  voljo  šolski  telefon  za  nujne 
klice.  V  primeru  nedovoljene 
uporabe mobilnega telefona bo  do 
profesorji  postopali  po pravilih,  ki 
jih navaja Hišni red za š.l. 2016/17

Otroke  bomo  navajali  na  smotrno 
uporabo mobilnikov in elektronskih 
predvajalnikov.  Spoštovali  bomo 
šolski  pravilnik v zvezi  z  uporabo 
zgoraj navedenih pripomočkov.

                                                

Datum Razrednik Učenec/učenka Oče/mati


