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1 PREDSTAVLJAMO SE …
1.1 OSNOVNI KONTAKTNI PODATKI
TAJNIŠTVO

Irma Ducman

03 818 20 79

tajnistvo@scrs.si

2. nadstropje, desno

RAČUNOVODSTVO

Mojca Kolar

03 818 20 26

mojca.kolar1@scrs.si

pritličje, desno

SVETOVALNA
SLUŽBA

Mojca Roter

03 818 20 75

mojca.roter@scrs.si

pritličje, desno

klavdija.zver@scrs.si

Klavdija Zver
ŠOLSKA KNJIŽNICA

Mira Križan

03 818 20 83

mira.krizan@scrs.si

pritličje, levo

DIJAŠKI DOM

Jernej Lakner

03 818 20 29

jernej.lakner@scrs.si

dijaški dom

mateja.crnelic@scrs.si

Mateja Č. Balon

natasa.safranko@scrs.si

Nataša Šafranko

rebeka.majer-amon@scrs.si

Rebeka M. Amon
ZBORNICA

/

03 818 20 21

/

pritličje, desno

KABINET TAJNIKA
SPLOŠNE MATURE

Andrej Hartman

03 818 20 15

andrej.hartman@scrs.si

1. nadstropje, desno

KABINET TAJNICE
POKLICNE MATURE

Helena Topolovec

03 818 20 15

helena.topolovec@scrs.si

1. nadstropje, desno

IZOBRAŽEVANJE
ODRASLIH

Gabrijela Fürlinger

03 818 20 71

gabrijela.fuerlinger@scrs.si

pritličje, desno (kabinet učiteljev
tujih jezikov)

KOORDINACIJA OIV
IN ID

Tanja Ocvirk

03 818 20 84

tanja.ocvirk@scrs.si

pritličje, desno (kabinet učiteljev
družboslovja)

KOORDINACIJA
PUD

Branka Kovačič

03 818 20 78

branka.kovacic@scrs.si

2. nadstropje, desno (kabinet
učiteljev optike)

KOORDINACIJA
TEHNIŠKIH DNI

Andreja Novak

03 818 20 78

andreja.novak@scrs.si

2. nadstropje, desno (kabinet
učiteljev optike)
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1.2 UČITELJSKI ZBOR
IME IN PRIIMEK UČITELJA
KATJA AVSENIK

POUČUJE
PREDMET
GLA

ODDELKI
1. A

Mag. DUBRAVKA BERC PRAH

KVO

3. C

RAVNATELJICA

AGATA BRANTUŠA

TJ 1 ANG
VR ANG
TJ ANG

1. A, 3. A, 3. B, 4. A
4. A, 4. B
2. C, 3. C

RAZREDNIČARKA 2. C

Mag. SANDRA CIGULA

MAT

2. D, 3. C, 3. D

RAZREDNIČARKA 2. D

ITS MAT

2. A

TATJANA CIRER

MAT

1. C, 1. D, 1. E, 2. C, 3. A , 4. A, 4. C,
4. D

DARKO CVERLIN

HSTp
DSTp

2. D
4. D

GABRIJELA FÜRLINGER

TJ 1 ANG
TJ ANG
IP FRA

2. A
1. C, 1. D, 1. E, 2. D, 4. C, 4. D
2. A, 3. A, 3. B

RAZREDNIČARKA 1. D

AVS
SVO
OSI
RVO
OPK OSI
SUD FIZ
OST
RVS
STEK OST

1. E
1. C, 2. C
1. C, 2. C
2. C
4. C
1. C
1. D
3. D
4.D

RAZREDNIK 1. E

ZGO

1. A, 1. C, 1. D, 2. A, 3. A, 3. B, 4. A,
4. B
4. A, 4. B
1. E

VODJA RAZISKOVALNE
DEJAVNOSTI

Mag. ANDREJ HARTMAN

JOSIPA HREPEVNIK

IP ZGO
DRU (ZGO,
SOC)
IUD
KSM
MATEJA JAGODIČ

ZINKA KOBULA KAMENŠEK

RAZREDNIŠTVO IN DRUGE
ZADOLŽITVE

VODJA IZOBRAŽEVANJA
ODRASLIH

TAJNIK SPLOŠNE MATURE

1. D
2. D

TJ 2 NEM
IP NEM
OR
TJ NEM
STT NEM

1. A, 3. A, 3. B, 4. B
4. A, 4. B

HSTp
IUDp
OPTp
DKO
DSTp
KSMp

2. D, 3. D
1. D
3. D
4. D
4. D
2. D

1. D, 4. C, 4. D
4. C
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POUČUJE
PREDMET
OSIp
ZDOp
KVOp

ODDELKI
1. C, 3. C, 4. C
4. C
3. C

IVAN LAMPRET

OSTp
SSIp
VSTp
STOp
OSNp

1. D
1. D
2. D, 3.D
4. D
4. D

METKA LELJAK

SLO

2. A, 3. B, 4. A, 4. B

Mag. BERNARDA LEVA

TJ 1 ANG
ANG OR
IP NEM VR
TJ 2 NEM
TJ NEM
STT

4. B
4. A, 4. B
4. A, 4. B
2. A, 4. A
2. C, 2. D, 3. D
1. C, 2. C, 3. C

RAZREDNIČARKA 4. A

ANDREJA NOVAK

OSIp
TVOp
SVOp
OPTp
NVS

2. C
1. C, 2. C
3. C, 4. C
3. C
4. C

RAZREDNIČARKA 1. C

NATAŠA NOVAK

LUM
UME
DST

1. A
1.C, 1. D, 1. E
4. D

REBEKA MAJER AMON

OPT
ITS EKO

3. C, 3. D
2. A

TANJA OCVIRK

BIO
IP BIO
PD z ORD
ZDO
NAR BIO
VZO

1. A, 1. C, 1. D, 2. A, 2. C,
2. D, 3. A, 3. B
4. A, 4. B
3. A, 3. B
3. C
1. E
1. E

MILENA OGRIZEK

SLO

2. C, 2. D, 3. A, 4. C, 4. D

ZDENKA PETELINŠEK, spec.

FIZ

1. A, 1. C, 1. D, 2. A, 2. C, 2. D, 3. A,
3. B
4. A, 4. B
3. C, 4. C
4. C
2. A, 2. B
1. E

IME IN PRIIMEK UČITELJA
BRANKA KOVAČIČ

IP FIZ
SVO
OPK SVO
PD z ORD
NAR FIZ
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RAZREDNIŠTVO IN DRUGE
ZADOLŽITVE
RAZREDNIČARKA 4. C
ORGANIZATORKA PUD

KOORDINATORICA
TEHNIŠKIH DNI

RAZREDNIČARKA 2. A
KOORDINATORICA OIV IN
ID

RAZREDNIČARKA 4. B
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POUČUJE
PREDMET
KEM
TVO
OPK TVO
ZDO
NAR KEM
STO
PD z ORD

ODDELKI
1. A, 1. C, 2. A, 3. B
1. C, 2. C, 3. C, 4. C
4. C
4. C
1. E
4. C
2. A, 2. B

BORIS POKORN

KEM
IP KEM
PD z ORD
STEK TVS
STE
OSN
VST
TVS

3. A
4. A, 4. B
3. A, 3. B
4. D
1. E
4. D
2. D, 3. D
1. D, 2. D, 3. D, 4. D

JANEZ PRAH

ROVSTp

1. E

MOJCA ROTER

PSI
KVO PSI

3. A, 3. B
3. C

SVETOVALNA SLUŽBA

TANJA RUPNIK

MAT
MAT VR

1. A, 2. A, 3. B, 4. B
4. A, 4. B

RAZREDNIČARKA 3. B

JANEZ SREBOT

ŠVZ m

1. A, 2. A, 1. C, 1. D, 1. E, 3. A, 3. B,
3. C, 3. D, 4. A, 4. B

NATAŠA ŠAFRANKO

SOC
IP SOC

2. A, 3. C, 3. D
3. A, 3. B, 4. A, 4. B

MONIKA ŠELIGO

SLO

1. A, 1. C, 1. D, 1. E, 3. C, 3. D

BORIS ŠKET

HSTp
PSTp

3. D
1. E

ZORA TABAK

ŠVZ ž

1. A, 1. C, 1. D, 2. A, 2. C, 2. D, 3. A,
3. B, 3. C, 3. D, 4. A, 4. B
2. C, 2. D
4. C, 4. D

ANITA PIHLAR

ŠVZ m
ŠVZ
ž in m
HELENA TOPOLOVEC

INF
ITS INF
HST
SUD INF
RNI

1. A,
2. A
2. D. 3. D
1. C
4. D
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RAZREDNIČARKA 4. D
TAJNICA POKLICNE
MATURE
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STEK SSI
PST
TDS
SSI

4. D
1. E
1. E
1. D, 2. D, 3. D, 4. D

JOŽE VAJDIČ

FIL

4. A, 4. B

ALENKA VIRANT

GEO
IP GEO
ZGO
EŠ
DRU GEO

1. A, 1. C, 1. D, 2. A, 3. A, 3. B
4. A, 4. B
2.C, 2. D
3. A, 3. B
1. E

BRANIMIR VRAŽIĆ

OSPS

3. D

RAZREDNIČARKA 3. A

1.2.1 ŠIFRANT SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNIH PREDM ETOV (GIMNAZIJA, TEHNIK OPTIK, TEHNIK STEKLARSTVA
IN STEKLAR)
SLO
ANG
NEM
FRA
ZGO
SOC
GEO
PSI
FIL
GLA
LUM

SLOVENŠČINA
ANGLEŠČINA
NEMŠČINA
FRANCOŠČINA
ZGODOVINA
SOCIOLOGIJA
GEOGRAFIJA
PSIHOLOGIJA
FILOZOFIJA
GLASBA
LIKOVNA UMETNOST

EŠ
ŠVZ
MAT
KEM
FIZ
BIO
INF
PD z ORD
ITS
UME
DRU
NAR

EVROPSKE ŠTUDIJE
ŠPORTNA VZGOJA
MATEMATIKA
KEMIJA
FIZIKA
BIOLOGIJA
INFORMATIKA
PROJEKTNO DELO z osnovami raziskovalnega dela
INTERDICIPLINARNI TEMATSKI SKLOP
UMETNOST
DRUŽBOSLOVJE
NARAVOSLOVJE

1.2.2 ŠIFRANT STROKOVNIH MODULOV (PROGRAM TEHNIK OPTIK)
TVO
OSI
SVO
ZDO
OPT
OPI
STT
SUD
RVO
KVO
OPK
NVS

TEHNOLOGIJA V OPTIKI
OPTIČNA STEKLA IN IZDELAVA OČAL
SVETLOBA V OPTIKI
ZGRADBA IN DELOVANJE OČESA
OSNOVE PODJETNIŠTVA S TRŽENJEM
OPTIČNI INSTRUMENTI
STROKOVNA TERMINOLOGIJA V TUJEM JEZIKU
SODOBNO UREJANJE DOKUMENTACIJE
RAZISKOVANJE V OPTIKI
KOMUNIKACIJA V OPTIKI
OPTIKA
NOVOSTI V STROKI
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1.2.3 ŠIFRANT STROKOVNIH MODULOV (PROGRAM TEHNIK STEKLARSTVA)
OST
SSI
TVS
OPT
VST
HST
OVS
OSN
DST
SST
STO
IUD
KSM
KTS
STEK
DKO
RVS
RNI
OSPS

OSNOVE STEKLARSTVA
SNOVANJE STEKLARSKIH IZDELKOV
TEHNOLOGIJE V STEKLARSTVU
OSNOVE PODJETNIŠTVA S TRŽENJEM
VROČE STEKLO
HLADNO STEKLO
OBLIKOVANJE VROČEGA STEKLA
OBLIKOVANJE STEKLA NAD ODPRTIM PLAMENOM
DEKORIRANJE STEKLA
STAVBNO STEKLARSTVO
STEKLARSKE STORITVE
IZDELAVA UPORABNIH IN DEKORATIVNIH IZDELKOV
KOMBINIRANJE STEKLA Z DRUGIMI MATERIALI
KOMBINIRANJE TEHNOLOGIJ V STEKLARSTVU
STEKLARSTVO
DARILNA KOLEKCIJA
RAZISKOVANJE V STEKLARSTVU
RAČUNALNIŠKO NAČRTOVANJE IZDELKOV
OSNOVE STROJNE PROIZVODNJE STEKLA

1.2.4 ŠIFRANT STROKOVNIH MODULOV (PROGRAM STEK LAR)
STE
VZO
TDS
AVS
ROVST
PST
SISI
PIH
BRU
PVP
KSS
PZI
OBL

STEKLO
VAROVANJE ZDRAVJA IN OKOLJA V STEKLARSTVU
TEHNIČNA DOKUMENTACIJA V STEKLARSTVU
AVTOMATIZACIJA V STEKLARSTVU
ROČNO OBLIKOVANJE VROČEGA STEKLA
PLEMENITENJE STEKLA
STROJNA IZDELAVA STEKLENIH IZDELKOV
PIHANJE STEKLA
BRUŠENJE STEKLA
PROCESI V PODJETJU
KRMILJENJE STEKLARSKIH STROJEV
PIHANJE ZAHTEVNEJŠIH IZDELKOV IZ STEKLA
OBLIKOVANJE IN BRUŠENJE PO LASTNI ZAMISLI
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1.3 VZGOJITELJSKI ZBOR

ODDELKI

NATAŠA ŠAFRANKO

POUČUJE
VZGOJNA
SKUPINA
1.

Mag. JERNEJ LAKNER

2.

2. letniki

MATEJA ČRNELIČ BALON

3.

3. letniki

REBEKA MAJER AMON

4.

4. letniki

IME IN PRIIMEK VZGOJITELJA

RAZREDNIŠTVO IN DRUGE
ZADOLŽITVE

1. letniki
VODJA DIJAŠKEGA DOMA

1.4 SVETOVALNA SLUŽBA IN ŠOLSKA KNJIŽNICA
IME IN PRIIMEK

ZAPOSLITEV OZ. ZADOLŽITEV

MOJCA ROTER
KLAVDIJA ZVER
MIRA KRIŽAN

SVETOVALNA DELAVKA
SVETOVALNA DELAVKA
KNJIŽNIČARKA

Šolska svetovalna služba pomaga dijakom, njihovim staršem in profesorjem pri reševanju psiholoških, pedagoških, socialnih
in drugih problemov. Izvaja tudi aktivnosti v zvezi z vpisom, preusmerjanjem in študijskim usmerjanjem dijakov.
Knjižnica je namenjena dijakom in profesorjem. Podpira vzgojno-izobraževalno delo na šoli, profesorje oskrbuje z literaturo
za izpopolnjevanje in poglabljanje strokovnega znanja na njihovem strokovnem področju, dijakom pa s sistematičnim
posredovanjem literature razširja in poglablja pri šolskem pouku pridobljena znanja. Knjižnica je odprta pred poukom, delno
v času pouka in po pouku.

1.4.1 URADNE URE SVETOVALNE SLUŽBE IN KN JIŽNICE
Svetovalna služba
PONEDELJEK

TOREK

SREDA

ČETRTEK

PETEK

Mojca Roter

9.30 do 14.00

8.30 do 11.30

/

8.30 do 11.30

8.00 do 12.00

Klavdija Zver

/

9.30 do 14.30

9.30 do 14.30

9.30 do 14.30

7.30 do 12.30

SREDA
9.30–13.30

ČETRTEK
13.00–17.00

PETEK
9.30–13.30

Knjižnica
Mira Križan

PONEDELJEK
13.00–17.00

TOREK
9.30–13.30
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1.5 ADMINISTRATIVNE IN DRUGE SLUŽBE
IME IN PRIIMEK

ZAPOSLITEV OZ. ZADOLŽITEV

IRMA DUCMAN
MOJCA KOLAR
VESNA KOBILŠEK
EVA OGRIZEK
SREČKO VOZLIČ

POSLOVNA SEKRETARKA
RAČUNOVODKINJA
LABORANTKA
NOČNO VARSTVO DIJAKOV V DIJAŠKEM DOMU
VRATAR V DIJAŠKEM DOMU

1.5.1 URADNE URE TAJNIŠTVA IN RAČUNOVODSTVA
Tajništvo
PONEDELJEK
7.00–15.00

TOREK
7.00–14.00

SREDA
7.00–13.00

ČETRTEK
7.00–14.00

PETEK
7.00–13.00

Računovodstvo
PONEDELJEK
8.00–14.00

TOREK
8.00–14.00

SREDA
8.00–14.00

ČETRTEK
8.00–14.00

PETEK
8.00–14.00

SREDA
7.00–15.00

ČETRTEK
7.00–15.00

PETEK
7.00–13.00

1.5.2 DELOVNI ČAS LABORANTKE
PONEDELJEK
/

TOREK
7.00–15.00

1.6 TEHNIČNO OSEBJE
IME IN PRIIMEK

ZAPOSLITEV OZ. ZADOLŽITEV

MAGDA ARTIČ
CVETKA HALUŽAN
SANDI KLANČNIK
AVGUŠTINA LUPINSKI
VALERIJA MUŽAR
ANDREJA SAJKO

ČISTILKA
ČISTILKA
HIŠNIK
ČISTILKA
ČISTILKA
ČISTILKA

1.6. 1 DELOVNI ČAS HIŠNIKA
PONEDELJEK
6.45–14.45

TOREK
6.45–14.45

SREDA
6.45–14.45

ČETRTEK
6.45–14.45

PETEK
5.45–13.45

1.6.2 DELOVNI ČAS ČISTILK

PON
TOR
SRE
ČET
PET

CVETKA
HALUŽAN
13.45–21.45
13.45–21.45
13.45–21.45
13.45–21.45
13.45–21.45

MAGDA ARTIČ

ANDREJA SAJKO

VALERIJA MUŽAR

AVGUŠTINA LUPINSKI

7.45–11.45/14.45–18.45
7.45–11.45/14.45–18.45
7.45–11.45/14.45–18.45
7.45–11.45/14.45–18.45
7.45–11.45/14.45–18.45

5.45–13.45/13.45–21.45
5.45–13.45/13.45–21.45
5.45–13.45/13.45–21.45
5.45–13.45/13.45–21.45
5.45–13.45/13.45–21.45

5.45–13.45/13.45–21.45
5.45–13.45/13.45–21.45
5.45–13.45/13.45–21.45
5.45–13.45/13.45–21.45
5.45–13.45/13.45–21.45

5.45–10.45/13.45–18.45
5.45–10.45/13.45–18.45
5.45–10.45/13.45–18.45
5.45–10.45/13.45–18.45
5.45–10.45/13.45–18.45

© Šolski center Rogaška Slatina
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2 ORGANI ŠOLE
2.1 SVET ŠOLE
Svet šole deluje v naslednji sestavi:
 predstavnika ustanovitelja,
 predstavnik občine,
 5 predstavnikov delavcev šole,
 3 predstavniki staršev in
 2 predstavnika dijakov.
Predsednica Sveta šole je Nataša Šafranko.

2.2 RAVNATELJICA












Vodi pedagoški proces,
pripravi letni delovni načrt,
skrbi za strokovno izobraževanje učiteljev,
predstavlja in zastopa šolo kot pravno osebo,
določa sestavo in način dela izpitnih komisij,
skrbi za povezovanje šole z okoljem,
vodi in skrbi za zakonitost poslovanja šole,
sodeluje pri pripravi programov za razvoj šole,
skrbi za urejenost šolske dokumentacije,
skrbi za nabavo učne tehnologije,
opravlja še druge naloge v skladu z zakoni in predpisi.

2.3 ODDELČNI UČITELJSKI ZBOR
Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo učitelji, ki poučujejo v posameznem oddelku. Sezname profesorjev oddelčnega
učiteljskega zbora razredniki za svoj oddelek razdelijo na prvem roditeljskem sestanku.

2.4 STROKOVNI AKTIVI
Na šoli delujejo:
 aktiv učiteljev slovenščine,
 aktiv učiteljev tujih jezikov,
 aktiv učiteljev matematike,
 aktiv učiteljev družboslovnih predmetov,
 aktiv učiteljev naravoslovnih predmetov,
 aktiv učiteljev športne vzgoje,
 aktiv učiteljev praktičnega pouka in
 aktiv vzgojiteljev v dijaškem domu.

2.5 SVET STARŠEV
Svet staršev je posvetovalni organ šole. Sestavljajo ga predstavniki staršev vseh oddelkov in vzgojnih skupin v dijaškem
domu. Člane Sveta staršev redno obveščamo o dogajanju na šoli, tako da lahko na sejah sodelujejo s konstruktivnimi
predlogi in pobudami.
© Šolski center Rogaška Slatina
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2.6 DIJAŠKA SKUPNOST
Dijaška skupnost je oblika organiziranosti dijakov znotraj šole. Sestavljajo jo predstavniki vseh razredov na šoli. Člani Dijaške
skupnosti se srečujejo po potrebi, na svojih sestankih pa obravnavajo aktualne probleme življenja in dela na šoli. Mentorica
Dijaške skupnosti je mag. Bernarda Leva.

3 ORGANIZACIJA POUKA, OBSEG IN VRSTE IZOBRAŽEVANJA
Šolski center Rogaška Slatina izobražuje dijake po:
 programu gimnazije,
 programu srednjega strokovnega izobraževanja tehnik optik,
 programu srednjega strokovnega izobraževanja tehnik steklarstva,
 program srednjega poklicnega izobraževanja steklar
in izvaja
 vzgojni program dijaškega doma.
PROGRAM
GIMNAZIJA

TRAJANJE
4 leta

TEHNIK OPTIK

4 leta

TEHNIK STEKLARSTVA 4 leta
STEKLAR

3 leta

DIJAŠKI DOM
SKUPAJ

ŠT. ODDELKOV
6
(en odelek v 1. in 2. letniku, po dva oddelka v višjih letnikih)
4
(en oddelek v posameznem letniku)
4
(en oddelek v posameznem letniku)
1
(en oddelek v 1. letniku, začetek izvajanja programa: šol. leto 2018/19)
4 vzgojne skupine
15 ODDELKOV + 4 VZGOJNE SKUPINE

Pouk je organiziran enoizmensko.

3.1 ŠOLSKI ZVONEC
0. ura
1. ura
2. ura
3. ura
4. ura
5. ura
6. ura
7. ura
8. ura
9. ura
10. ura
11. ura
12. ura
13. ura

7.05–7.50
7.55–8.40
8.45–9.30
GLAVNI ODMOR
10.00–10.45
10.50–11.35
11.40–12.25
12.30–13.15
13.20–14.05
14.10–14.55
15.00–15.45
15.50–16.35
16.40–17.25
17.30–18.15
18.20–19.05
© Šolski center Rogaška Slatina
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3.2 ZDRAVSTVENO VARSTVO DIJAKOV
Za dijake 1. letnikov organiziramo sistematski zdravstveni pregled, za dijake 1. in 3. letnikov preventivni zobozdravstveni
pregled ter za dijake 3. letnikov cepljenje.
Za preventivno zobozdravstvo dijakov skrbi zobozdravnica Bojana Debeljak Danjelov, dr. dentalne medicine.
Splošni zdravnik za dijake je Matej Slivnik, dr. med., specialist šolske medicine, specialist pediatrije.
Dan sistematskega zdravstvenega pregleda (1. letnik) je po Pravilniku o šolskem koledarju (Uradni list RS, št. 30/2018) pouka
prost dan.

3.3 NAČIN OBVEŠČANJA DIJAKOV
Dijake obveščamo z okrožnicami, te v razred prinese dežurni dijak (profesor s podpisom potrdi, da je bilo obvestilo
prebrano), ter z obvestili, objavljenimi na spletni strani šole oz. na velikem zaslonu v pritličju . Vsa pomembnejša obvestila,
vključno z razporedom nadomeščanja odsotnih profesorjev, so izobešena na oglasni deski šole in na spletni strani.

3.4 HRANJENJE GARDEROBE
Šola omogoča dijakom najem garderobnih omaric proti plačilu 10 EUR na leto. Eno garderobno omarico lahko najameta dva
dijaka skupaj in si strošek najema razdelita.

3.5 PREVOZI
Iz smeri Bistrica ob Sotli, Kozje
Za prihod v šolo dijaki uporabljajo posebno avtobusno linijo, ki vozi po naslednjem voznem redu:
POSTAJALIŠČE

ČAS ODHODA
PON.–ČET.

ČAS ODHODA
PETEK

KOZJE - KRIŽIŠČE

6.37

6.22

KOZJE - STEKLARNA

6.38

TREBČE OB SOTLI

POSTAJALIŠČE

ČAS ODHODA
PON.–ČET.

ČAS ODHODA
PETEK

LASTNIČ

7.00

6.45

6.23

SEDLARJEVO

7.01

6.46

6.45

6.30

PRELASKO

7.02

6.47

SPODNJE TREBČE

6.48

6.33

GOLOBINJEK

7.05

6.50

ZAGAJ

6.50

6.35

IMENO

7.07

6.52

BISTICA OB SOTLI

6.53

6.38

PODČETRTEK

7.10

6.55

HRASTJE /
BISTICA OB SOTLI

6.55

6.40

SODNA VAS

7.12

6.57

SVETA EMA

7.14

6.59

DEKMANCA

6.59

6.44

PRISTAVA

7.16

7.01

Za odhod iz šole dijaki uporabljajo redne linije javnega prevoza.
Več informacij na http://www.izletnik.si/potniski_prevozi/linijski_promet/vozni_red/.
Iz smeri Rogatca
Dijaki uporabljajo redne linije javnega prevoza.
Več informacij na http://www.izletnik.si/potniski_prevozi/linijski_promet/vozni_red/ ali http://www.slozeleznice.si/sl/potniki/slovenija/vozni-redi.
Na redno Izletnikovo avtobusno linijo Rogaška Slatina–Dobovec z odhodom s centralne postaje v Rogaški Slatini ob 14.05
dijaki vstopijo pri šoli, in sicer ob 14.09.
© Šolski center Rogaška Slatina
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Iz smeri Šentjurja in Šmarja pri Jelšah
Dijaki uporabljajo redne linije javnega prevoza.
Več informacij na http://www.izletnik.si/potniski_prevozi/linijski_promet/vozni_red/ ali http://www.slozeleznice.si/sl/potniki/slovenija/vozni-redi.
Pri redni Izletnikovi avtobusni liniji Celje–Rogatec z odhodom iz Celja ob 6.50 dijaki izstopijo pri šoli, in sicer ob 7.51.
Na redno Izletnikovo avtobusno linijo Rogatec–Celje z odhodom iz Rogatca ob 14.15 dijaki vstopijo pri šoli, in sicer ob 14.22.

3.6 PREDMETNIKI
3.6.1 PROGRAM GIMNAZIJA
PREDMETI

I – Obvezni predmeti
Slovenščina
Matematika
Prvi tuji jezik
Drugi tuji jezik
Zgodovina
Športna vzgoja
Glasba
Likovna umetnost
Geografija
Biologija
Kemija
Fizika
Psihologija
Sociologija
Filozofija
Informatika
II – Izbirni predmeti
Tretji tuji jezik
Projektno delo z ORD
ITS Podjetnost
Evropske študije

1. letnik
Št. ur na
teden
leto
4
4
3
3
2
3
1,5+0,5
1,5+0,5
2
2
2
2

140
140
105
105
70
105
52/70
52/70
70
70
70
70

2

70

2. letnik
Št. ur na
teden
leto

3. letnik
Št. ur na
teden
leto

4. letnik
Št. ur na
teden
leto

SKUPNO
št. ur
v progr.

Matur.
standard

560 (35)
560 (35)
420 (35)
420 (35)
280 (70)
420
52+18*
52+18*
210 (105)
210 (105)
210 (105)
210 (105)
70
70 (210)
70
70

560
560
420
420
280

4
4
3
3
2
3

140
140
105
105
70
105

4
4
3
3
2
3

140
140
105
105
70
105

4 (1)
4 (1)
3 (1)
3 (1)
2 (2)
3

140
140
105
105
70
105

2
2
2
2

70
70
70
70

(105)
(105)
(105)
(105)

70

70
70
70
70
70
(70)

(3)
(3)
(3)
(3)

2

2
2
2
2
2
(2)

(4)
2

(140)
70

(2)

(70)

(3)
(2)
(3)

(105)
(70)
(105)

(3)
(2)

(105)
(70)

(2)
1–5

(70)
35–175

1–3

35–105

8–12

280–420

(210)
(140)
(210)
(70)
490–630

30

300

1045–
1185

4675–4815

35
1
36

140
10
150

III – Obvezne izbirne vsebine
90

90

90

Skupaj (I + II + III)
32

1209

Št. tednov pouka
Št. tednov OIV
Skupno št. tednov
izobraž.

35
3
38

32

1210

32

35
3
38

1210

35
3
38

( ) Ure iz fonda izbirnih predmetov.
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Izbirni predmeti v drugem letniku so:
 francoščina (3 ure),
 interdisciplinarni tematski sklop Podjetnost (3 ure),
 projektno delo z osnovami laboratorijskega dela (2 uri).

Šolsko leto 2018/2019

Izbirni predmeti v tretjem letniku so:
 sociologija (2 uri),
 francoščina (3 ure),
 evropske študije (2 uri),
 projektno delo z osnovami raziskovalnega dela (2 uri).

3.6.2 SPLOŠNA MATURA
Splošna matura je končni izpit (zunanji izpit na državni ravni), s katerim se na gimnazijah pridobi srednja izobrazba.
Sestavljajo jo skupni (obvezni) in izbirni predmeti.
Obvezni maturitetni predmeti (materni jezik, tuji jezik in matematika) dajejo znanje, pomembno za študij na univerzi. Izpit iz
tujega jezika in matematike lahko kandidat opravlja na osnovni ali višji zahtevnostni ravni.
Pri izbirnih maturitetnih predmetih si je mogoče pridobiti znanje, ki je pomembno za nadaljevanje posameznega
univerzitetnega študija. Kandidat si ob upoštevanju pravil izbere dva izbirna predmeta, lahko pa tudi tretjega (šesti predmet
pri maturi).
Vsebina izpita oziroma znanje, ki se preverja na maturi, raven zahtevnosti in pogoji izvedbe (kot na primer trajanje, dovoljeni
pripomočki) ter načini preverjanja in ocenjevanja so določeni v izpitnih katalogih.
IZBIRNI PREDMETI za maturo so geografija, zgodovina, biologija, sociologija, fizika, kemija in drugi tuji jezik.
OKVIRNI KOLEDAR MATURE 2018/2019
Dan
Datum

Aktivnosti

Torek
Sreda
Četrtek

7. maj 2019
29. maj 2019
13. junij 2019

SM, slovenščina – esej
ZAČETEK SM v spomladanskem izpitnem roku
ZAČETEK obdobja ustnih izpitov

Četrtek
Sobota

11. julij 2019
24. avgust 2019

SEZNANITEV kandidatov z uspehom pri SM
ZAČETEK SM v jesenskem izpitnem roku

Torek

17. september 2019

SEZNANITEV kandidatov z uspehom pri SM

© Šolski center Rogaška Slatina
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3.6.3.1 TEHNIK OPTIK, 1. LETNIK
1. letnik
SKUPNO

Programska enota
ŠT. UR
SPLOŠNI PREDMETI
Slovenščina
487
Matematika
383
Tuji jezik
417
Umetnost
68
Zgodovina
102
Geografija
68
*Sociologija
68
*Psihologija
68
Fizika
70
Kemija
70
Biologija
70
Športna vzgoja
340
SKUPAJ
2143
OBVEZNI STROKOVNI MODULI
Tehnologija v optiki
320
Optična stekla in izdelava
640
očal
Svetloba v optiki
320
Zgradba in delovanje
128
očesa
IZBIRNI STROKOVNI MODULI
Osnove podjetništva s
128
trženjem
Optični instrumenti
128
SKUPAJ
1536
ODPRTI KURIKUL
Strokovna terminologija v
160
tujem jeziku
Sodobno urejanje
70
dokumentacije
Raziskovanje v optiki
70
Komunikacija v optiki
93
Novosti v stroki
84
Optika
99
SKUPAJ
576
Interesne dejavnosti
352
Praktično usposabljanje z
delom

TEORIJA

2. letnik

PRAKSA

TEORIJA

140
105
105
68
35
68

3. letnik

PRAKSA

132
99
99

TEORIJA

4. letnik

PRAKSA

93
93
93

TEORIJA

PRAKSA

122
86
120

67
68

35
70
35
105
766

35
35
99
566

35

33

66

23

35

144

66

132

37

99

62
409

74
402

62

66
124

62

31

62

107

177

231

70

155

34

95

33

281

188

31

139
66

60

33

33

165

232

25

70
70
93

140

104
96

96
76
(2 tedna)

304

* Šola izbere sociologijo ali psihologijo.
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3.6.3.2 TEHNIK OPTIK, 2. DO 4. LETNIK
1. letnik
SKUPNO

Programska enota
ŠT. UR
SPLOŠNI PREDMETI
Slovenščina
487
Matematika
383
Tuji jezik
417
Umetnost
68
Zgodovina
102
Geografija
68
*Sociologija
68
*Psihologija
68
Fizika
70
Kemija
70
Biologija
70
Športna vzgoja
340
SKUPAJ
2143
OBVEZNI STROKOVNI MODULI
Tehnologija v optiki
320
Optična stekla in izdelava
640
očal
Svetloba v optiki
320
Zgradba in delovanje
128
očesa
IZBIRNI STROKOVNI MODULI
Osnove podjetništva s
128
trženjem
Optični instrumenti
128
SKUPAJ
1536
ODPRTI KURIKUL
Strokovna terminologija v
160
tujem jeziku
Sodobno urejanje
70
dokumentacije
Raziskovanje v optiki
70
Komunikacija v optiki
93
Novosti v stroki
84
Optika
99
SKUPAJ
576
Interesne dejavnosti
352
Praktično usposabljanje z
delom

TEORIJA

2. letnik

PRAKSA

TEORIJA

140
105
105
68
35
68

3. letnik

PRAKSA

132
99
99

TEORIJA

4. letnik

PRAKSA

93
93
93

TEORIJA

PRAKSA

122
86
120

67
68

35
70
35
105
766

35
35
99
566

35

33

66

23

35

144

66

132

37

99

62
409

74
402

62

66
124

62

31

62

107

177

231

35

155

34

95

33

281

188

31

139
66

60

33

33

165

232

60

70
70
93

105

104
96

96
76
(2 tedna)

304

124
96
152
(4 tedni)

84
99
243
64
76
(2 tedna)

* Šola izbere sociologijo ali psihologijo.
3.6.4 POKLICNA MATURA V PROGRAMU TEHNIK OPTIK
Poklicna matura je izpit, ki ga dijaki opravljajo po uspešno zaključenih štirih letnikih izobraževanja. Sestavljena je iz
obveznega in izbirnega dela.
Obvezni del poklicne mature:
 pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 pisni in ustni izpit iz optike,
 izdelek oz. storitev in zagovor.
© Šolski center Rogaška Slatina
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Izbirni del poklicne mature:
 pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike (izbira je prepuščena dijaku).
OKVIRNI KOLEDAR POKLICNE MATURE 2018/2019
Dan

Datum

Aktivnosti

Petek
Ponedeljek

1. februar 2019
4. marec 2019

Sreda
Četrtek

29. maj 2019
13. junij 2019

Petek
Sobota

5. julij 2019
24. avgust 2019

SEZNANITEV kandidatov z uspehom pri PM
ZAČETEK SM, PM v jesenskem izpitnem roku

Ponedeljek

9. september 2019

SEZNANITEV kandidatov z uspehom pri PM

ZAČETEK PM v zimskem izpitnem roku
SEZNANITEV kandidatov z uspehom pri PM
ZAČETEK PM v spomladanskem izpitnem roku
ZAČETEK obdobja ustnih izpitov

3.6.5 PROGRAM TEHNIK STEKLA RSTVA
1. letnik
PROGRAMSKA ENOTA

SPLOŠNI PREDMETI
Slovenščina
Matematika
Tuji jezik
Umetnost
Zgodovina
Geografija
*Sociologija
*Psihologija
Fizika
Kemija
Biologija
Športna vzgoja
SKUPAJ
OBVEZNI STROKOVNI MODULI
Osnove steklarstva
Snovanje steklarskih
izdelkov
Tehnologije v steklarstvu
Osnove podjetništva s
trženjem
Vroče steklo
Hladno steklo
SKUPAJ
IZBIRNI STROKOVNI MODULI
Oblikovanje vročega stekla
Oblikovanje stekla nad
odprtim plamenom
Dekoriranje stekla
Stavbno steklarstvo
Steklarske storitve
SKUPAJ

SKUPNO ŠT. UR

TEORIJA

2. letnik

PRAKSA

TEORIJA

487
383
417
68
102
68
68
68
70
70
70
340
2143

140
105
105
68
35
68

192

35

157

192

54

12

192

35

3. letnik

PRAKSA

132
99
99

4. letnik

PRAKSA

93
93
93

TEORIJA

PRAKSA

122
86
120

67
68

35
70
35
105
766

35
35
99
566

62
409

74
402

31

62

33

62

49

46

128
256
256
1216

TEORIJA

124

169

33
33
159

91
91
182

95

33

31
31
268

101
101
235

79

192
64
128
64
64
Najmanj
256
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ODPRTI KURIKUL
Izdelava uporabnih in dekorativnih
steklenih izdelkov
Kombiniranje stekla z drugimi materiali
Osnove strojne proizvodnje stekla
Raziskovanje v steklarstvu
Darilna kolekcija
Računalniško načrtovanje izdelkov
Steklarstvo
SKUPAJ
576
INTERESNE DEJAVNOSTI
352
PRAKTIČNO
USPOSABLJANJE Z DELOM

Šolsko leto 2018/2019
35

96
35

76
67
33
69

35
96

96

380 (10
tednov)

35
96
152 (4
tedni)

76

33
96
152 (4
tedni)

66
99
165
64
76 (2
tedna)

67

* Šola izbere sociologijo ali psihologijo.
3.6.6 POKLICNA MATURA V PROGRAMU TEHNIK STEKLARSTVA
Poklicna matura je izpit, ki ga dijaki opravljajo po uspešno zaključenih štirih letnikih izobraževanja. Sestavljena je iz
obveznega in izbirnega dela.
Obvezni del poklicne mature:
 pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 pisni in ustni izpit iz steklarstva,
 izdelek oz. storitev in zagovor.
Izbirni del poklicne mature:
 pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike (izbira je prepuščena dijaku).
OKVIRNI KOLEDAR POKLICNE MATURE 2018/2019
Dan

Datum

Petek
Ponedeljek
Sreda
Četrtek

1. februar 2019
4. marec 2019
29. maj 2019
13. junij 2019

Aktivnosti
ZAČETEK PM v zimskem izpitnem roku
SEZNANITEV kandidatov z uspehom pri PM
ZAČETEK PM v spomladanskem izpitnem roku
ZAČETEK obdobja ustnih izpitov

Petek
Sobota

5. julij 2019
24. avgust 2019

SEZNANITEV kandidatov z uspehom pri PM
ZAČETEK SM, PM v jesenskem izpitnem roku

Ponedeljek

9. september 2019

SEZNANITEV kandidatov z uspehom pri PM

3.6.6 STEKLAR
1. letnik
PROGRAMSKA ENOTA

SKUPNO ŠT.
UR

TEORIJA

2. letnik
PRAKSA

TEORIJA

PRAKSA

3. letnik
TEORIJA

PRAKSA

A) SPLOŠNI PREDMETI
P1 Slovenščina

212

99

66

47

P2 Matematika

212

99

66

47

P3 Tuji jezik

164

66

66

32

32

32

P4 Umetnost
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P5 Naravoslovje

132

66

66

P6 Družboslovje

132

66

66

P7 Športna vzgoja

164

66

66

32

1048

494

396

158

M1 Steklo

133

42

M2 Varovanje zdravja in okolja v
steklarstvu

68

68

M3 Tehnična dokumentacija v
steklarstvu

68

48

20

M4 Avtomatizacija v steklarstvu

102

20

10 + 72

M5 Ročno oblikovanje vročega stekla

136

25

111

M6 Plemenitenje stekla

136

25

111

SKUPAJ

643

228

334

SKUPAJ
B) OBVEZNI STROKOVNI MODULI

10

65

16

65

16

C) IZBIRNI STROKOVNI MODULI
M7 Strojna izdelava steklenih izdelkov

615

25

283

25

282

M8 Pihanje stekla

615

25

283

25

282

M9 Brušenje stekla

615

25

283

25

282

SKUPAJ

615

25

283

25

282

90

299

25

282

8

117

8

184

8

117

8

184

8

117

8

184

SKUPAJ B in C

1258

228

334

83

8

75

D) ODPRTI KURIKUL
M10 Procesi v podjetju (obvezno)
M11 Krmiljenje steklarskih strojev
(izbirno)
M12 Pihanje zahtevnejših izdelkov iz
stekla (izbirno)
M13 Oblikovanje in brušenje po lastni
zamisli (izbirno)
SKUPAJ
SKUPAJ A, B, C in D
INTERESNE DEJAVNOSTI
PRAKTIČNO USPOSABLJ. Z DELOM

400

8

75

8

117

8

184

2706

730

261

513

590

222

460

160

64

64

32

(5 ted.)

(2 ted.)

(2 ted.)

(1 ted.)

912

114

342

456

(24 ted.)

(3 ted.)

(9 ted.)

(12 ted.)

Št. ur, zapisano z rdečo bravo, pomeni št. ur usposabljanja pri delodajalcu.

3.6.6.1 VAJENIŠKA OBLIKA IZVEDBE PROGRAMA STEKLAR
Program steklar izvajamo v vajeniški obliki, kar pomeni, da dijaki več kot polovico časa vseh treh letnikov preživijo pri
delodajalcu. Z Načrtom izvajanja vajeništva je določeno, da se dijaki večino časa v 1. letniku učijo v šoli, večino časa v 3.
letniku pa pri delodajalcu.
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3.6.6.2 ČASOVNICA IZVAJANJA VAJENIŠTVA ZA ŠOLSKO LETO 2018/19
Obdobje

Izobraževanje v šoli

3. 9. 2018 do 21. 12. 2018

X

3. 1. 2019 do 1. 2. 2019
4. 2. 2019 do 29. 3. 2019
1. 4. 2019 do 26. 4. 2019

X

6. 5. 2019 do 21. 6. 2019

X

Usposabljanje pri delodajalcu
X
X

3.6.7 ZAKLJUČNI IZPIT
Zaključni izpit je izpit, ki ga dijaki opravljajo po uspešno zaključenih treh letnikih izobraževanja.
Sestavljen je iz:
 pisnega in ustnega izpita iz slovenščine ter
 izdelka oz. storitve in zagovora.
OKVIRNI KOLEDAR ZAKLJUČNEGA IZPITA 2018/19
Dan

Datum

Ponedeljek
Sreda
Ponedeljek

11. februar 2019
5. junij 2019
26. avgusta 2019

Aktivnosti
slovenščina
slovenščina
slovenščina

Datume za preostale dele zaključnega izpita in datume seznanitve kandidatov z uspehom pri zaključnem izpitu določi šola s
šolskim koledarjem.

4 DEJAVNOSTI OB POUKU
4.1 OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE
Obvezne izbirne vsebine so del gimnazijskega predmetnika in obsegajo v prvih treh letnikih gimnazije po 90, v četrtem pa 30
ur. Delijo se na vsebine, obvezne za vse, na vsebine, obvezne za tip gimnazije, ter na dijakovo prosto izbiro. Obvezni del teh
vsebin pripravi šola, udeležba pri teh vsebinah je za dijake obvezna.
Vsebine proste izbire lahko dijaki izbirajo prostovoljno. Fond predpisanih ur zapolnijo z delom v krožkih in z dejavnostmi, ki
so kot dodatne dejavnosti organizirane na šoli. Če dijak v svojem prostem času sodeluje pri aktivnostih, organiziranih izven
šole (npr. obiskuje glasbeno šolo, je član folklorne skupine…), mu šola ob predložitvi ustreznega potrdila to dejavnost lahko
prizna kot vsebine proste izbire, vendar največ do 1/3 predpisanih ur.
Zgradba in število ur obveznih izbirnih vsebin po letnikih:
Aktivnost
1. letnik 2. letnik 3. letnik
OBVEZNI DEL
47
50
52
PROSTA IZBIRA
43
40
38
SKUPAJ
90
90
90

4. letnik
17
13
30
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4.2 INTERESNE DEJAVNOSTI
Interesne dejavnosti so sestavni del predmetnikov izobraževalnih programov nižjega poklicnega izobraževanja, srednjega
poklicnega izobraževanja ter srednjega strokovnega izobraževanja. Čeprav je namen interesnih dejavnosti razbremeniti
dijake od šolskega pouka, pomenijo med drugim tudi enega od načinov za razširjanje in poglabljanje splošnega in posebnega
znanja, na eni strani povezanega s cilji programov, ki jih izvaja šola, ter na drugi strani s spoznanji o socialnem okolju, v
katerem šola deluje. Razpored obveznega dela interesnih dejavnosti po programih in letnikih (v urah):
PROGRAMA TEHNIK OPTIK in TEHNIK STEKLARSTVA
Aktivnost
1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik
OBVEZNI DEL
77
77
74
46
PROSTA IZBIRA 19
19
22
18
SKUPAJ UR
96
96
96
64

PROGRAM STEKLAR
Aktivnost
1. letnik
OBVEZNI DEL
52
PROSTA IZBIRA 12
SKUPAJ UR
64

2. letnik
50
14
64

3. letnik
24
8
32

4.3 ORGANIZACIJA OBVEZNIH IZBIRNIH VSEBIN IN INTERESNIH DEJAVNOSTI
Organizacija obveznih izbirnih vsebin in interesnih dejavnosti se določi z Letnim delovnim načrtom šole. Dijaki bodo z
vsebinami, obsegom ur in termini izvajanja natančno obveščeni do konca meseca septembra. Koordinatorka OIV in ID je
Tanja Ocvirk.

5 UČBENIŠKI SKLAD, ŠOLSKI SKLAD IN ŠOLSKA PREHRANA
5.1 ŠOLSKI UČBENIŠKI SKLAD
Gre za sklad, ki dijakom omogoča izposojo učbeniških kompletov ali posameznih učbenikov in naročilo delovnih zvezkov.
Skrbnica učbeniškega sklada je Zora Tabak.

UČBENIKI
DELOVNI ZVEZKI

PLAČILO STARŠEV
Največ 1/3 cene novega učbenika
Polna cena novega delovnega
zvezka

OB KONCU ŠOL. LETA
Dijak izposojene učbenike vrne.
Dijak kupljene delovne zvezke obdrži.

5.2 ŠOLSKI SKLAD
Šolski sklad pridobiva sredstva iz prispevkov domačih in tujih fizičnih in pravnih oseb, donacij, daril, srečelovov, prispevkov
staršev in iz drugih virov. S sredstvi Šolskega sklada se financirajo dejavnosti dijakov in nadstandardne dejavnosti, ki se ne
financirajo iz javnih sredstev, saj je namen delovanja Šolskega sklada zagotoviti dijakom Šolskega centra čim boljše pogoje za
vzgojno-izobraževalno delo. Z zbranimi sredstvi razpolaga Upravni odbor Šolskega sklada. Predsednica Upravnega odbora
ŠS ŠCRS je Branka Kovačič.
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5.3 ŠOLSKA PREHRANA
Šolsko prehrano ureja Zakon o šolski prehrani (Ur. l. RS št. 3/2013 in 46/2014).
Šola v dneh, ko poteka pouk, organizira malice. Kot dodatno ponudbo za nedomske dijake šola organizira tudi kosilo (za
domske dijake pa seveda zajtrk, kosilo in večerjo).
Dijak se mora na šolsko prehrano prijaviti. Prijavo praviloma odda razredniku v mesecu juniju za naslednje šolsko leto, odda
ali prekliče pa jo lahko tudi kadar koli med šolskim letom.
S prijavo na šolsko prehrano nastopi obveznost dijakov in njihovih staršev, da spoštujejo pravila, plačujejo prispevke,
pravočasno odjavljajo obroke in plačajo polno ceno obroka, če ta ni pravočasno odjavljen.
Starši oziroma dijaki posamezni obrok odjavijo do 9. ure zjutraj za naslednji dan oz. v primeru bolezni do 8. ure zjutraj za isti
dan, in sicer:
 po elektronski pošti na internetni naslov tajnistvo@scrs.si,
 osebno v tajništvu šole,
 po telefonu samo na številko 03 818 20 79 pri koordinatorici šolske prehrane Irmi Ducman.

5.3.1 SUBVENCIONIRANJE ŠOL SKE PREHRANE V ŠOLSKEM LETU 2018/2019
Do polne subvencije za malico oziroma do v celoti brezplačne malice so upravičeni dijaki iz družin, v katerih povprečni
mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji, ne presega 42 % neto povprečne
plače v RS.
Do delne subvencije za malico so upravičeni dijaki iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v
odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji, znaša:
 nad 42 do 53 % neto povprečne plače v RS (peti razred otroškega dodatka), in sicer v višini 70 % cene malice oziroma
 nad 53 do 64 % neto povprečne plače v RS (šesti razred otroškega dodatka), in sicer v višini 40 % cene malice.
Vloge za uveljavljanje subvencije malice in kosila ni treba oddajati na centru za socialno delo, saj bo šola upoštevala uvrstitev
v dohodkovni razred na osnovni podatkov o povprečnem mesečnem dohodku na osebo, ugotovljenem v veljavni odločbi o
otroškem dodatku ali državni štipendiji. Vloga za subvencijo malice se na centru za socialno delo odda samo v primeru, če
družina dijaka ne razpolaga z veljavno odločbo o otroškem dodatku ali državni štipendiji.

5.3.2 CENA MALICE IN KOSILA V ŠOLSKEM LETU 2018/2019
Cena malice znaša 2,42 evra (za prejemnika 70 % subvencije 0,73 evra, za prejemnika 40 % subvencije pa 1,45 evra).
Cena kosila za nedomske dijake znaša 3,35 evra.
Cene obrokov za domske dijake so razvidne iz specifikacije oskrbnine za bivanje v dijaškem domu.

6 SODELOVANJE S STARŠI
Starši imajo pravico do obveščenosti o življenju in delu na šoli. Zato organiziramo roditeljske sestanke in govorilne ure, starši
pa so preko predstavnika, ki ga izvolijo na 1. roditeljskem sestanku, vključeni tudi v delo Sveta staršev in Sveta šole.
OBLIKA
Roditeljski sestanki

PREDVIDEN TERMIN
trikrat letno
(september, januar, april)
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tedensko
(pri vsakem posameznem učitelju; razpored govorilnih ur učiteljev
oddelčnega učiteljskega zbora posreduje razrednik na 1. roditeljskem
sestanku)
mesečno
(t. i. skupne govorilne ure)

Razrednik lahko skliče roditeljski sestanek tudi izven načrtovanih terminov, če presodi, da je to potrebno.
Skupne govorilne ure načrtujemo:
 7. decembra 2018 od 16. do 17. ure,
 5. aprila 2019 od 16. do 17. ure.

7 STATUSI
Na osnovi 2. člena Pravilnika o prilagoditvi šolskih obveznosti v srednji šoli (Uradni list RS, št. 30/2018) šola prilagodi šolske
obveznosti dijaku:
– ki se vzporedno izobražuje,
– s posebnimi potrebami, skladno z odločbo o usmeritvi,
– zaradi daljših ali pogostih odsotnostih iz zdravstvenih razlogov.
Šola lahko prilagodi šolske obveznosti:
1. nadarjenemu dijaku,
2. dijaku perspektivnemu športniku,
3. dijaku vrhunskemu športniku,
4. dijaku, ki se pripravlja na mednarodna tekmovanja v znanju ali na druge mednarodne izobraževalne in kulturne prireditve
ter izmenjave,
5. dijaku v primeru drugih športnih in kulturnih dejavnosti,
6. dijaku, ki prihaja iz tuje države,
7. v drugih utemeljenih primerih,
8. dijaku s posebnimi potrebami, poleg prilagoditev, dolo¬čenih z odločbo o usmeritvi.
Za pridobitev pravice do prilagoditev opravljanja obveznosti dijak oziroma starši mladoletnega dijaka zaprosijo s pisno vlogo
(obrazec je na spletna strain šole), ki ji priložijo:
– za dijaka perspektivnega in vrhunskega športnika potrdilo Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez o
vpisu v evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov,
– za dijaka, ki se pripravlja na mednarodna tekmovanja v znanju ali na druge mednarodne izobraževalne in kulturne
prireditve ter izmenjave, podatke o organizaciji, ki vodi priprave na mednarodna tekmovanja v znanju ali na druge
mednarodne izobraževalne ali kulturne prireditve ter izmenjave,
– za dijaka zaradi daljših ali pogostih odsotnostih iz zdravstvenih razlogov zdravniška dokazila,
– za dijaka v primeru drugih športnih in kulturnih dejavno¬sti potrdilo organizacije, v kateri se udejstvuje.
Dijak, ki se vzporedno izobražuje, odda vlogo na šoli, kjer opravlja večino obveznosti po izobraževalnem programu.
Vlogo je potrebno vložiti do 30. septembra za tekoče šolsko leto, iz utemeljenih razlogov pa lahko tudi med šolskim letom. O
vlogi odloči ravnatelj s sklepom v petnajstih dneh po prejemu popolne vloge. Sklep o pridobitvi pravice do prilagoditev velja
največ eno šolsko leto, lahko pa preide tudi v mirovanje oz. je preklican.
Šola v petnajstih dneh po izdaji sklepa pripravi osebni izobraževalni načrt, v sodelovanju z dijakom in starši mladoletnega
dijaka.
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8 ŠOLSKI KOLEDAR ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019
DAN
Ponedeljek
Četrtek
Sobota
Ponedeljek do petek
Ponedeljek
Torek do sreda
Torek
Četrtek
Petek
Petek in sobota
Ponedeljek do petek
Ponedeljek
Sobota do četrtek
Petek
Sobota
Ponedeljek
Torek
Torek do petek
Ponedeljek
Sreda do petek
Petek
Ponedeljek

DATUM
3. 9. 2018
6. 9. 2018
29. 9. 2018
29. 10. do 2. 11. 2018
24. 12. 2018
25. 12. 2018 do 2. 1. 2019
15. 1. 2019
7. 2. 2019
8. 2. 2019
15. in 16. 2. 2019
18. do 22. 2. 2019
22. 4. 2019
27. 4. do 2. 5. 2019
3. 5. 2019
11. 5. 2019
20. 5. 2019
21. 5. 2019
21. do 24. 5. 2019
27. 5. 2019
29. 5. do 31. 5. 2019
21. 6. 2019
24. 6. 2019

Torek do petek
Ponedeljek do sreda
Petek do torek

26. 6. do 31. 8. 2019
1. do 3. 7. 2019
16. 8. do 20. 8. 2019

VSEBINA
začetek pouka (1. do 3. letnik)
začetek pouka (4. letnik)
pouk (nadomeščanje pouka z dne 24. 12. 2018)
jesenske počitnice
pouka prost dan
novoletne počitnice
zaključek 1. ocenjevalnega obdobja
pouk in proslava pred slovenskim kulturnim praznikom
slovenski kulturni praznik
informativna dneva
zimske počitnice
velikonočni ponedeljek
prvomajske počitnice
pouka prost dan
pouk (nadomeščanje pouka z dne 3. 5. 2019)
zaključek 2. ocenjevalnega obdobja in pouka za zaključne letnike
razdelitev spričeval za zaključne letnike
priprava na SM, PM in ZI
izpitni rok za izboljševanje ocene (zaključni letniki)
OIV in ID
zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za ostale letnike
proslava pred dnevom državnosti in zaključek pouka za ostale
letnike ter razdelitev spričeval
poletne počitnice
spomladanski izpitni rok (popravni in predmetni izpiti)
jesenski izpitni rok (popravni in predmetni izpiti)

9 PRAVILNIKI IN ŠOLSKA PRAVILA
Na tem mestu objavljamo le hišna reda, ki veljata za šolo in za dijaški dom. Šolska pravila Šolskega centra Rogaška Slatina so
objavljena na šolski spletna strani.

9.1 HIŠNI RED ŠOLSKEGA CENTRA ROGAŠKA SLATINA
Na podlagi 8. člena Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah (Uradni list RS 60/2010) ravnateljica Šolskega centra Rogaška
Slatina sprejema HIŠNI RED Šolskega centra Rogaška Slatina.
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina hišnega reda)
S Hišnim redom Šolskega centra Rogaška Slatina (v nadaljevanju: hišni red) se določa organizacija življenja in dela na
Šolskem centru Rogaška Slatina (v nadaljevanju: šola). Ta pravila veljajo za vsa področja organizacije šolskega vzgojnoizobraževalnega in drugega dela.
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2. člen
(spoštovanje pravil hišnega reda)
Dijaki, delavci šole in obiskovalci so dolžni upoštevati pravila hišnega reda. Zaradi nespoštovanja oz. kršenja pravil hišnega
reda lahko odgovorni delavci sprožijo postopke za izrek ustreznega vzgojnega ukrepa oz. izvedbo sankcije, potrebne za
vzpostavitev normalne situacije.
II. ORGANIZACIJA ŽIVLJENJA IN DELA NA ŠOLI
3. člen
(organizacija vzgojno-izobraževalnega dela)
Pouk je na šoli organiziran enoizmensko in se izvaja v učilnicah in specializiranih učilnicah na šoli, v za to namenjenih
prostorih Dijaškega doma Šolskega centra Rogaška Slatina (v nadaljevanju: dijaški dom), v telovadnici Janina I. osnovne šole
Rogaška Slatina in v drugih prostorih.
4. člen
(trajanje pouka)
Pouk se začenja v skladu s Pravilnikom o šolskem koledarju (Uradni list RS, št. 50/2012, 8/2014). Čas za zajtrk, kosilo in večerjo
je določen z Domskim redom Dijaškega doma Šolskega centra Rogaška Slatina. Dijaki morajo biti v šoli vsaj pet minut pred
začetkom pouka.
Čas za zajtrk, kosilo in večerjo je določen z Domskim redom Dijaškega doma Šolskega centra Rogaška Slatina. Dijaki morajo
biti v šoli vsaj pet minut pred začetkom pouka.
5. člen
(obiskovanje pouka)
Obiskovanje pouka je obvezno in je pravica in dolžnost vsakega dijaka. Enako velja za ure nadomeščanj in zaposlitev ter
ostalih dejavnosti, ki so del obveznega programa (obvezni del OIV). Manjkajoče dijake učitelju, ki vodi dejavnosti, javi reditelj.
6. člen
(vstop v šolo)
Vstop v šolo je dovoljen dijakom, ki imajo v tekočem šolskem letu status dijaka Šolskega centra Rogaška Slatina, delavcem
šole in zunanjim obiskovalcem. Dežurni dijak je dolžan zunanjega obiskovalca vljudno sprejeti, ga povprašati po imenu in
razlogu obiska ter podatke vpisati na dežurni list/zvezek dežurnega dijaka. Obiskovalca nato usmeri k želeni osebi.
7. člen
(varovanje premoženja)
Vsi dijaki, delavci šole in obiskovalci skrbijo za varstvo šolskega premoženja ter premoženja dijakov, delavcev šole in
obiskovalcev. Namerna kršitev te določbe se kaznuje v skladu s Šolskimi pravili o izrekanju vzgojnih ukrepov Šolskega centra
Rogaška Slatina in se prijavi pristojnemu organu.
8. člen
(poškodbe inventarja)
Škodo, ki jo dijak povzroči namerno, iz malomarnosti ali nepazljivosti, mora poravnati ali odpraviti. Za škodo, pri kateri
storilca ni mogoče ugotoviti oz. je bila povzročena kolektivno, nosi odgovornost oddelek oz. skupina dijakov, ki je sodelovala
pri nastanku škode.
9. člen
(premoženje dijakov)
Dijak naj ne nosi v šolo večjih denarnih vsot in predmetov večje vrednosti, ker šola ne odgovarja zanje.
10. člen
(način obveščanja dijakov)
Dijak bo o vseh pomembnih stvareh, ki zadevajo šolsko delo, obveščen z okrožnicami, obvestili po ozvočenju ali na oglasni
deski ob zbornici in na spletnih straneh šole.
Razpored nadomeščanj in zaposlitev za naslednji dan je objavljen na oglasni deski ob zbornici in na spletnih straneh šole.
11. člen
(način sodelovanja s starši)
Starši imajo pravico do obveščenosti o življenju in delu na šoli. Šola zato organizira roditeljske sestanke in govorilne ure,
starši pa so preko predstavnika, ki ga izvolijo na 1. roditeljskem sestanku, vključeni tudi v delo Sveta staršev in Sveta šole.
Konkretne oblike sodelovanja s starši in časovni razpored se določijo z Letnim delovnim načrtom šole.
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III. PRAVILA VEDENJA DIJAKOV
12. člen
(splošni bonton)
Dijak pozdravi vsakega učitelja, zaposlenega na šoli in obiskovalce. Spoštuje pravice drugih in se spoštljivo vede do sošolcev,
učiteljev, delavcev šole in obiskovalcev.
13. člen
(prihod v šolo)
Ob vstopu v šolske prostore se dijak na ustreznem mestu preobuje v sobne copate. Čevlje in vrhnja oblačila odloži v
garderobno omarico oz. na prostor za čevlje pod klopjo na hodniku 1. nadstropja šole. Dijak v razred vstopi primerno
oblečen in obut v copate. Dijak, ki biva v dijaškem domu, pride v šolske prostore v sobnih copatih, razen v učilnice
praktičnega pouka, kjer mora biti obut v obuvalo s tršim podplatom.
14. člen
(izhod iz šole)
Med odmori in prostimi urami lahko dijak zapusti šolske prostore. Kakršen koli izhod iz šole je dovoljen samo v čevljih.
15. člen
(parkiranje)
Če se dijak pripelje v šolo z avtomobilom, ga parkira na parkirišču ob Steklarski ulici, vendar ne pred šolsko stavbo. Kolo,
motorno kolo ali moped dijak parkira ob vhodu v šolo, na prostoru, ki je za to določen in označen z ustrezno označbo.
Naslanjanje omenjenih prevoznih sredstev na šolsko stavbo ni dovoljeno.
16. člen
(vedenje)
Dijak se je na šoli dolžan gibati mirno in se dostojno vesti. Psihično, fizično in spolno nasilje je strogo prepovedano in po
Pravilniku o šolskem redu v srednjih šolah predstavlja najtežjo kršitev. Pisanje in risanje po klopeh in zidovih ni dovoljeno.
Prepovedano je sedenje na okenskih policah.
17. člen
(zadrževanje zunaj učilnic)
Po končanem odmoru mora dijak biti v učilnici (z izjemo tistih učilnic, ki se zaklepajo). Zadrževanje zunaj učilnic po zvonjenju
ni dovoljeno. Med prosto uro in po končanem pouku se dijak zadržuje v šolskem parku, knjižnici ali na hodniku in podestu 2.
nadstropja, ki je opremljen z mizami in s stoli. Zadrževanje v prostoru za rekreacijo dijaškega doma je mogoče le v dogovoru
z vzgojiteljem.
18. člen
(zadrževanje pred zbornico)
Dijak se pred zbornico praviloma ne zadržuje. V kolikor potrebuje koga od učiteljev, poišče dežurnega učitelja in ga poprosi
za pomoč.
19. člen
(malica)
Dijak praviloma malica v šolski jedilnici. Pri tem lahko torbo odloži pri mizi dežurnega dijaka, vendar ne tako, da zapira
prehod po hodniku in stopnišču. Dijak tik pred poukom in med poukom ne sme prinašati hrane in pijače v učilnice. Malicanje
v učilnicah za praktični pouk, specializiranih učilnicah in telovadnici je strogo prepovedano.
20. člen
(čistoča)
Dijak je dolžan skrbeti za red in čistočo v vseh prostorih šole (učilnice, hodniki, stranišča, učilnice za praktični pouk), dijaškem
domu in v širši okolici šole in dijaškega doma.
21. člen
(kajenje)
V šolskih prostorih in na vseh zunanjih šolskih površinah je kajenje prepovedano.

IV. RED IN DISCIPLINA PRI POUKU
22. člen
(pozdravljanje)
Ko učitelj vstopi v razred, mora biti dijak na svojem mestu in pozdraviti učitelja.
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23. člen
(sodelovanje pri pouku)
Med poukom mora biti dijak discipliniran in pazljivo spremljati učiteljevo razlago ter aktivno sodelovati v učnem procesu. S
sabo mora imeti gradiva in pripomočke za delo, ki jih predvidi oz. zahteva nosilec predmeta.
24. člen
(oprostitev sodelovanja)
Dijak je iz zdravstvenih razlogov lahko oproščen sodelovanja pri pouku na osnovi zdravniškega potrdila. O načinu vključitve v
vzgojno-izobraževalno delo v času oprostitve sodelovanja pri pouku do 1 meseca se dijak dogovori z učiteljem, ki vodi uro/je
nosilec predmeta. O načinu vključitve v vzgojno-izobraževalno delo v času oprostitve sodelovanja pri pouku nad 1 mesecem
odloči ravnateljica in o odločitvi obvesti starše.
25. člen
(zamujanje in predčasno odhajanje)
Zamujanje in predčasno odhajanje od pouka ni dovoljeno. O obstoju opravičenega razloga za zamujanje in/ali predčasno
odhajanje od pouka (npr. okoliščine javnega prevoza v šolo in iz šole) presodi razrednik na osnovi pisne vloge staršev. Če
razrednik dovoli zamujanje in/ali predčasno odhajanje od pouka, to zabeleži v pedagoško dokumentacijo. Občasen predčasni
odhod od pouka lahko dijaku dovoli tudi učitelj, ki vodi uro.
26. člen
(obveščanje o odsotnosti)
Starši, ob njihovem soglasju pa tudi športne, kulturne in druge organizacije ali šole, morajo najkasneje v treh delovnih dneh
od izostanka dijaka od pouka o vzroku izostanka obvestiti razrednika. Če šola o odsotnosti dijaka ni obveščena v roku iz
prejšnjega odstavka, razrednik oziroma šola o odsotnosti dijaka obvesti starše najkasneje v štirih delovnih dneh od prvega
dne odsotnosti.
27. člen
(opravičevanje odsotnosti)
Odsotnost dijaka opraviči razrednik na podlagi presoje vzroka odsotnosti v opravičilu.
28. člen
(dovoljena in napovedana odsotnost)
Odsotnost od ure pouka dovoli učitelj, ki uro vodi. Starši, ob njihovem soglasju pa tudi športne, kulturne in druge
organizacije ali šole, lahko s pisno vlogo zaprosijo za dijakovo odsotnost od pouka. Odsotnost do tri dni dovoli razrednik, nad
tri dni pa ravnateljica.
29. člen
(začasna prepoved prisotnosti pri pouku)
Dijaku se lahko v primeru, če ogroža življenje ali zdravje sebe ali drugih, začasno prepove prisotnost pri uri pouka oziroma
pouku določenega dne. Prisotnost pri uri pouka dijaku lahko prepove učitelj, ki uro izvaja, ter ga pospremi na razgovor k
ravnateljici ali svetovalni delavki oz. pooblaščeni osebi. Po končani uri učitelj, ki je uro izvajal, odda ravnateljici zapisnik o
kršitvi. Ravnateljica lahko dijaku, ki ogroža življenje ali zdravje sebe ali drugih, začasno prepove prisotnost pri uri pouka oz.
pouku določenega dne in o odločitvi obvesti starše. Ravnateljica se z dijakom dogovori o načinu vključitve v vzgojnoizobraževalno delo v času začasne prepovedi prisotnosti pri uri pouka oz. pouku določenega dne, lahko pa starše pozove, da
dijaka v času prepovedi odpeljejo domov.
30. člen
(preizkus z alkotestom in/ali testom na opojne substance)
V šoli je dovoljena stopnja alkohola v krvi 0 mg alkohola/kg krvi. Strokovni delavec, ki sumi, da je dijak pod vplivom alkohola
in/ali drugih opojnih substanc, o tem obvesti ravnateljico, svetovalno službo ali pooblaščeno osebo. Ravnateljica ali
pooblaščena oseba lahko v takem primeru za ugotovitev dejanskega stanja odredi preizkus z alkotestom in/ali testom na
opojne substance, ki ga opravi pooblaščena inštitucija ali pooblaščen strokovni delavec, in o tem obvesti starše. V primeru,
da je dijak pri omenjenem preizkusu pozitiven, plača preizkus sam oz. njegovi starši. V primeru, da dijak odkloni preizkus z
alkotestom ali testom na opojne substance, ravnateljica ali pooblaščena oseba oz. vodja aktivnosti pokliče starše, da pridejo
po dijaka. O celotnem postopku se vodi zapisnik, ki je osnova za ukrepanje v skladu s Šolskimi pravili o izrekanju vzgojnih
ukrepov.
31. člen
(pravila uporabe mp 3 in osebnih naprav za povezovanje s podatkovnim in telekomunikacijskim omrežjem)
Mp 3 in osebne naprave za povezovanje s podatkovnim in telekomunikacijskim omrežjem morajo med poukom biti
izklopljene. Njihova uporaba je med poukom in drugimi vzgojno-izobraževalnimi oblikami dela strogo prepovedana, razen v
primerih, ko jo učitelj zaradi potreb vzgojno-izobraževalnega dela dovoli.
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32. člen
(red v učilnici)
Po končani šolski uri so dijaki dolžni za seboj pospraviti učilnico in urediti mize ter stole. Z razporeda na notranji strani vrat
učilnice je razviden razpored pouka v učilnici.
V. REDITELJSTVO
33. člen
(dolžnosti reditelja)
Dolžnosti reditelja so:
 v razred pride prvi, iz njega odide zadnji;
 ob vstopu v razred pregleda učilnico in ugotovi morebitne poškodbe inventarja, ki jih sporoči učitelju;
 večje poškodbe inventarja reditelj po končani šolski uri v pisni obliki sporoči v tajništvo šole;
 skrbi za red in čistočo v učilnici;
 še pred prihodom učitelja poskrbi za kredo;
 obvešča učitelja o odsotnosti dijakov za vsako uro posebej;
 čisti tablo (tudi ob prihodu v učilnico);
 prinaša učna in druga sredstva, potrebna za pouk;
 prezrači učilnico ob odmoru;
 ob izhodu iz učilnice ugasne luči;
 deset minut po zvonjenju javi odsotnost učitelja v tajništvo šole, v primeru, da je to zaprto, pa dežurnemu učitelju;
 opravlja druge naloge po naročilu razrednika, učitelja, dežurnega učitelja ali vodstva šole.
34. člen
(trajanje rediteljstva)
Rediteljstvo praviloma traja en teden. Če reditelj ne opravlja svojih dolžnosti, se mu rediteljstvo praviloma podaljša za en
teden, nato pa razrednik ukrepa v skladu s Šolskimi pravili o izreku vzgojnih ukrepov.
VI. VELJAVNOST
35. člen
(veljavnost)
Ta pravila začnejo veljati 15. aprila 2018. Z dnem uveljavitve tega hišnega reda preneha veljati Hišni red ŠC Rogaška Slatina, ki
je bil v veljavi od 1. septembra 2014.
Ravnateljica
Mag. Dubravka Berc Prah

9.2 DOMSKA PRAVILA DIJAŠKEGA DOMA ŠOLSKEGA CENTRA ROGAŠKA SLATINA
Na podlagi 14. člena Pravilnika o bivanju v dijaških domovih (Uradni list R Slovenije, št.97/2006) ravnateljica Šolskega centra
Rogaška Slatina sprejema domska pravila Dijaškega doma Šolskega centra Rogaška Slatina.
Z domskimi pravili se določajo:
 pogoji bivanja v Dijaškem domu Šolskega centra Rogaška Slatina;
 način plačevanja oskrbnine;
 pravice in dolžnosti ter odgovornost dijakov in drugih oseb, ki bivajo v domu, organizirano delovanje dijakov v
okviru domske skupnosti in odborov;
 način zagotavljanja varnosti in zdravja pri izvajanju dejavnosti v dijaškem domu;
 merila in postopki podeljevanja nagrad in priznanj;
 varnost in zdravje dijakov;
 varstvo osebnih podatkov in zasebnost dijakov;
 hišni (domski) red;
 druge zadeve v skladu s pravilnikom in drugimi predpisi.
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I. Veljavnost domskih pravil
1. člen

Domska pravila veljajo v območju dijaškega doma, v okviru organiziranih domskih dejavnosti pa tudi izven.
Območje dijaškega doma so vsi notranji in zunanji prostori dijaškega doma (stavbni objekt, dvorišče, zelenice, park ipd.), s
katerimi upravlja dijaški dom.
II. Pogoji bivanja v Dijaškem domu Šolskega centra Rogaška Slatina
2. člen
V Dijaškem domu Šolskega centra Rogaška Slatina lahko bivajo dijakinje in dijaki (v nadaljnjem besedilu dijaki) Šolskega
centra Rogaška Slatina.
3. člen
Dijaški dom sklene nastanitveno pogodbo z vsakomer, kogar sprejme v dom. Pogodba se sklene za obdobje trajanja
izobraževalnega programa. Z njo se uredijo medsebojne pravice in obveznosti, ki se nanašajo na pogoje bivanja v domu.
4. člen
Dijak mora za bivanje v domu izpolnjevati pogoje:
 imeti status dijaka;
 imeti sklenjeno nastanitveno pogodbo;
 pravočasno plačevati oskrbnino;
 upoštevati domska pravila.
5. člen
Dijak se med šolskim letom lahko izpiše iz doma s soglasjem staršev. Izpisne pogoje za dijake opredeljuje nastanitvena
pogodba.
III. Način plačevanja oskrbnine
6. člen
Z oskrbnino se krijejo stroški za prehrano in nastanitev v dijaškem domu. Dijaki plačujejo oskrbnino, ki se določi v skladu z 11.
členom Pravilnika o bivanju v dijaških domovih. Druge osebe, ki bivajo v domu, plačujejo ekonomsko oskrbnino, ki jo določi
dijaški dom oz. Šolski center Rogaška Slatina.
7. člen
Stroški nastanitve in prehrane se zaračunavajo za vse dneve pouka v šolskem letu oz. v skladu s šolskim koledarjem, in jih
dijak plačuje mesečno.
8. člen
Mesečna oskrbnina se zmanjša za stroške nabavne vrednosti živil, za odjavljene obroke prehrane, za vse dni odsotnosti, če
dijak odsotnost napove vsaj dan prej, do 20. ure.
V primeru odsotnosti zaradi obvezne prakse v delovnem procesu, se lahko oskrbnina zmanjša za celotno vrednost prehrane.
9. člen
Način plačevanja oskrbnine ureja nastanitvena pogodba.

© Šolski center Rogaška Slatina
32

Predstavitvena publikacija

Šolsko leto 2018/2019
IV. Pravice in dolžnosti ter odgovornost dijakov
10. člen
(pravice dijakov)

Dijak ima v dijaškem domu pravico do:
 uporabe sobe in opreme v sobi ter drugih pogojev bivanja, določenih v skladu z normativi in standardi bivanja v
dijaškem domu ter domskimi pravili,
 prehrane, učenja in prostega časa ter vzgojne obravnave,
 zagotovitve zasebnosti in osebne varnosti,
 uporabe materialnih sredstev, namenjenih vzgoji in izobraževanju,
 nočnega počitka in miru ter drugih pogojev za učenje v skladu z normativi in s standardi bivanja v dijaškem domu ter
z domskimi pravili,
 delovanja pri organiziranih skupnih dejavnostih,
 udeležbe in sodelovanja na vseh prireditvah in drugih aktivnostih,
 prilagoditve pogojev bivanja glede na posebne potrebe,
 pravočasne in objektivne informacije v zvezi z njim,
 varnosti in zaščite pred vsemi oblikami nasilja,
 spoštljive obravnave v skladu z zakonom, mednarodnimi predpisi o človekovih in otrokovih pravicah, s splošnimi
pravili vedenja ter z drugimi civilizacijskimi vrednotami.
11. člen
(dolžnosti dijakov)
Dolžnosti dijakov v času bivanja v dijaškem domu so:
 da upoštevajo določila pravilnika in domska pravila,
 da redno in pravočasno obiskujejo učne ure in druge oblike organiziranega dela v skladu z domskimi pravili,
 da redno in pravočasno opravljajo svoje obveznosti, določene s pravili,
 da dijakov in delavcev doma ne motijo pri delu,
 da ravnajo v skladu z navodili in odločitvami vzgojiteljev in drugih pristojnih organov dijaškega doma,
 da skrbijo za lastno zdravje in varnost in ne ogrožajo zdravja in varnosti ter telesne in duševne integritete drugih,
 da upoštevajo navodila in pravila za zagotavljanje požarne varnosti in zdravja pri dejavnostih, pri katerih sodelujejo,
 da pri svojem ravnanju upoštevajo predpise, medsebojne pravice in obveznosti ter spoštujejo splošna pravila
vedenja in civilizacijske vrednote,
 da se spoštljivo vedejo do dijakov, vzgojiteljev in drugih oseb,
 da skrbijo za urejenost in čistost sobe, dijaškega doma in domskega okolja,
 da sooblikujejo ugled dijaškega doma in okolja, v katerem bivajo.
12. člen
(prepovedi)
Na območju dijaškega doma je prepovedano:
 nasilno (verbalno, psihično, fizično ali spolno) vedenje,
 izvajanje nasilnih načinov uvajanja novincev v dijaški dom,
 prinašanje, posedovanje, ponujanje, prodajanje, omogočanje, uživanje alkohola in drugih drog,
 kajenje, njuhanje, žvečenje tobaka in uporaba elektronske cigarete, posedovanje in uporaba vodne pipe,
 prihajanje in prisotnost pod vplivom alkohola ali drugih drog,
 prinašanje, posedovanje in uporaba predmetov in sredstev, ki lahko ogrožajo varnost in zdravje ljudi in premoženja,
 ogrožanje varnosti in zdravja drugih in svojega,
 ogrožanje življenja živali in rastlin,
 onesnaževanje oz. uničevanje žive in nežive narave,
 kakršna koli druga dejanja oz. opustitve, ki povzročajo škodo dijaku ali drugim
oz. ogrožajo ljudi, naravo, okolje, stvari in premoženje.
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V. Kršitve dolžnosti in prepovedi ter odgovornost

13. člen
(odgovornost dijakov)
Dijak je odgovoren za izpolnjevanje obveznosti in odgovarja za kršitve dolžnosti, pravil in prepovedi, določene s pravilnikom
in z domskimi pravili. Za storjene kršitve se lahko dijaku izrečejo vzgojni ukrepi in določi povrnitev povzročene škode. Kršitve
pravil, dolžnosti in prepovedi so lahko lažje, težje in najtežje.
14. člen
(lažje kršitve)
Lažje kršitve so:
 motenje bivanja oz. drugih dejavnosti,
 neprimerno ravnanje (vedenje) do dijakov, delavcev doma in drugih,
 prekoračitve oz. neupoštevanje časovnih obveznosti, drugih pravil bivanja, določenih s hišnim redom doma
(izhodov, prihodov, obiskov, sobivanja, učnih ur idr.),
 kršitev prepovedi kajenja, njuhanja, žvečenja tobaka in uporabe elektronske cigarete,


kršitev prepovedi posedovanja in uporabe vodne pipe,




nedovoljena odsotnost iz dijaškega doma,
malomarno ravnanje z domsko opremo in napravami ter drugim premoženjem dijaškega doma, bivajočih ali drugih
oseb,
nedovoljena uporaba prostorov, opreme in naprav v dijaškem domu.



15. člen
(težje kršitve)
Težje kršitve so:
 prihod v dom pod vplivom alkohola ali drog,
 uživanje alkohola ali drog,
 posedovanje alkohola ali drog,
 posedovanje oz. uporaba predmetov in sredstev, ki lahko ogrozijo varnost ljudi in premoženja,
 nedovoljena nočna odsotnost iz dijaškega doma,
 nedovoljeno prenočevanje drugih oseb v sobi,
 žaljiv odnos do dijakov ali delavcev dijaškega doma in drugih oseb,
 izvajanje nasilnih načinov uvajanja novincev v dijaški dom,
 neupoštevanje predpisov o varnosti in zdravju ter o protipožarni varnosti,
 ponarejanje dokumentov,
 povzročitev manjše materialne škode na domskem premoženju, premoženju prebivalcev dijaškega doma ali drugih
oseb iz hude malomarnosti ali namenoma,
 namerno poškodovanje domskega premoženja in premoženja sovrstnikov ali delavcev doma,
 neupoštevanje določil o varstvu pri delu in protipožarni varnosti.
16. člen
(najtežje kršitve)
Najtežje kršitve so:
 nasilno izražanje nestrpnosti do različnosti, storjeno zoper bivajoče v dijaškem domu,
 verbalno, psihično, fizično in spolno nasilje, storjeno zoper bivajoče oz. druge osebe,
 prodajanje, razpečevanje drog in napeljevanje k uživanju drog,
 grožnje s sredstvi, ki lahko ogrozijo varnost ljudi in premoženja,
 povzročitev velike materialne škode na domskem premoženju, premoženju prebivalcev doma ali drugih oseb iz
hude malomarnosti ali namenoma.
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17. člen
(vzgojni ukrepi)
Za kršitve, določene s tem pravilnikom, se dijaku lahko izrečejo vzgojni ukrepi. Vzgojni ukrepi so: opomin, ukor in izključitev iz
doma.
Vzgojni ukrepi so lahko tudi alternativni, in sicer:
 pobotanje oz. poravnava konflikta,
 poprava škodljivih posledic dijakovega ravnanja,
 izvršitev dobrega dela oz. naloge,
 izvršitev nalog in obveznosti zunaj načrtovanega časa,
 drugo.
18. člen
(postopnost izrekanja vzgojnih ukrepov)
Vzgojni ukrepi se praviloma stopnjujejo, tako da se za prvič storjeno kršitev izreče milejši, za nadaljevanje istovrstnih ali težjih
kršitev pa se lahko izrečejo strožji ukrepi.
Alternativni vzgojni ukrepi se lahko izrečejo za vsako kršitev namesto drugih vzgojnih ukrepov (opomin, ukor, izključitev iz
doma).
Opomin se lahko izreče za storjeno lažjo kršitev ali za več lažjih kršitev.
Ukor se lahko izreče za več storjenih lažjih kršitev, težjo kršitev oz. več težjih kršitev ter najtežje kršitve.
Ukor je po načelu postopnosti lahko:
 ukor vzgojitelja,
 ukor vzgojiteljskega zbora in
 ukor učiteljsko-vzgojiteljskega zbora.
Izključitev iz dijaškega doma se lahko izreče za storjene najtežje kršitve.
Ukrep izključitve iz dijaškega doma se lahko po načelu postopnosti izreče tudi pogojno, s tem da se njegova izvršitev odloži za
določen čas, vendar največ za eno leto.
Če dijak med trajanjem pogojne izključitve ponovno stori težjo ali najtežjo kršitev, se pogojna izključitev prekliče in se dijaku
izreče ukrep izključitve.
19. člen
(uvedba in vodenje postopka)
Postopek vzgojnega ukrepanja za lažje in težje kršitve uvede in vodi vzgojitelj, za najtežje kršitve pa ravnatelj oz. strokovni
delavec, ki ga pooblasti ravnatelj.
Vzgojitelj odloča o vzgojnem ukrepu za lažjo kršitev, vzgojiteljski zbor pa o ukrepu za težjo kršitev. Ker sta šola in dijaški dom
v sestavi istega zavoda, poteka postopek vzgojnega ukrepanja tako, da se za ukor učiteljsko-vzgojiteljskega zbora in za
ukrep izključitve iz dijaškega doma odloča skupni strokovni organ tj. učiteljsko-vzgojiteljski zbor.
20. člen
(izrek vzgojnega ukrepa)
Vzgojni ukrep, ki se ob ugotovljeni kršitvi dijaku izreče v obliki sklepa, obsega izrek, obrazložitev in pravni pouk.
21. člen
(trajanje in izbris vzgojnega ukrepa)
Vzgojni ukrep velja eno leto, razen izključitve iz dijaškega doma, ki se praviloma izreče do konca šolskega leta, največ pa še
za naslednje šolsko leto.
Vzgojni ukrep se po izteku roka izbriše. Če se pred iztekom roka ugotovi, da je izrečeni ukrep dosegel svoj namen, se lahko
izda sklep o predčasnem izbrisu vzgojnega ukrepa.
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Če je dijak izključen iz dijaškega doma, se lahko po preteku časa, za katerega je bil izključen, ponovno vrne v dom pod
enakimi pogoji, ki veljajo za ostale dijake.
22. člen
(odškodninska odgovornost)
Dijak ter druge osebe so odgovorni za škodo, ki jo povzročijo, v skladu s predpisi o odškodninski odgovornosti. Obseg škode
in odgovornosti za njo ugotovi komisija (vzgojitelj, ravnatelj, hišnik), če ni z drugimi predpisi drugače določeno.
23. člen
(varstvo pravic)
Dijak lahko poda zahtevo za varstvo pravic (pritožbo), če meni, da so določene odločitve, v zvezi s sprejemom, z bivanjem, s
plačevanjem oskrbnine, z vzgojnimi ukrepi idr., v nasprotju z določbami zakona, Pravilnika o bivanju v dijaških domovih,
nastanitvene pogodbe in domskih pravil, neutemeljene oz. nepravilne.

VI. Merila in postopki podeljevanja nagrad in priznanj
24. člen
(pohvale, priznanja in nagrajevanje)
Dijaški dom lahko z domskimi pravili določi pogoje in merila ter postopek izrekanja pohval, priznanj in podeljevanja nagrad
dijakom, ki se s svojim delom in vedenjem odlikujejo ter izkazujejo druge vrline oz. sposobnosti.
Pobude za pohvale, priznanja in nagrade lahko dajejo dijak, vzgojna skupina, strokovni delavci dijaškega doma in drugi.
O podelitvi pohval, priznanj oz. nagrad odločajo strokovni delavci v skladu z domskimi pravili (merili za podeljevanje)
dijaškega doma.
25. člen
(merila in postopek za podeljevanje pohval, nagrad in drugih priznanj)
Dijak lahko za uspešno delo v domu in izven njega, kadar to prispeva k ugledu doma, dobi pohvalo, nagrado, ali drugo
priznanje. Dijaki so lahko pohvaljeni in nagrajeni v naslednjih primerih:
 za aktivno in prizadevno delo v skupini in v domu, za pozitiven vpliv na druge dijake,
 za izredne aktivnosti in ustvarjalnost v interesnih dejavnostih in organih domske skupnosti,
 za sodelovanje pri nalogah in delih, ki jih organizirajo organi domske skupnosti ali če to zahteva trenutna situacija v
domu,
 za sodelovanje pri uresničevanju vzgojnega in delovnega programa doma (prireditve,
tekmovanja, druge aktivnosti),
 za uspešno in posebej prizadevno opravljanje delovnih dolžnosti, vzorno izvajanje hišnega reda, za posebno viden
napredek v vedenju ali učnem uspehu dijaka,
 za razvijanje kakovostnih odnosov, za pomoč vrstnikom pri učenju in v stiskah in za druge oblike prostovoljne
pomoči,
 za prostovoljno sodelovanje pri prizadevanju za čim boljše higiensko stanje v domu, za vzorno urejeno sobo,
 za skrben odnos do domskega premoženja,
 za prispevek k ugledu doma z nastopi na javnih prireditvah, tekmovanjih, v medijih ipd.
Pohvaljeni ali nagrajeni so lahko posamezniki, manjše skupine (sobni kolektivi, komisije, organi DS ali drugi, interesne
skupine, priložnostne skupine), vzgojna skupina.
26. člen
(postopek za podeljevanje pohval, nagrad in drugih priznanj)
Postopek za podeljevanje pohval, nagrad in drugih priznanj se lahko izpelje priložnostno, najmanj pa enkrat letno pred
odhodom dijakov iz doma.
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O nagradah in pohvalah odloča vzgojiteljski zbor na predlog dijakov, vzgojitelja, ravnatelja, mentorja, delavcev doma in šole
in drugih.
Predlogi so lahko ustni ali pisni.
O izrečenih pohvalah in nagradah vodi vzgojitelj ustrezno evidenco. O izreku pohval in nagrad lahko dom obvesti starše, šolo
...
27. člen
(vrste in oblike pohval, nagrad in drugih priznanj)
Pohvala ali nagrada je praviloma javna in jo lahko izreče ali izroči: predsedstvo domske skupnosti, komisije, ravnatelj,
vzgojitelj, vzgojiteljski zbor, mentor interesne dejavnosti, svet zavoda, drugi.
Pohvale so lahko ustne ali pisne.
Nagrade pa so lahko: knjige, praktična darila, izleti idr.

VII. Varnost in zdravje dijakov
28. člen
Dom pri svojem delovanju upošteva normative, standarde in druge predpise, ki se nanašajo na zagotavljanje varnosti
stanovalcev in zaposlenih.
Dijak oz. študent je dolžan skrbeti za osebno higieno in higieno bivalnih prostorov, s čimer prispeva k zdravju in dobremu
počutju. Vsak stanovalec odgovarja za red in čistočo ter estetski videz doma. V ta namen so v domu organizirana dežurstva
in akcije za urejanje sobe, skupnih prostorov in okolice doma.
Iz varnostnih, vzgojnih in higiensko zdravstvenih razlogov lahko strokovno osebje pregleda sobo, omare in druge predmete
ob prisotnosti dijaka.
Če dijak zboli, se mora prijaviti na recepciji doma ali vzgojitelju najkasneje do 8.00 ure zjutraj. To lahko stori osebno ali pa
zaprosi sostanovalca ali drugega dijaka, da to stori v njegovem imenu. Vzgojitelj po presoji (v izjemnih primerih drug delavec
doma) napoti dijaka k zdravniku, v šolo ali domov, če gre za dolgotrajnejšo bolezen.
Dom sodeluje z Zdravstvenim domom Rogaška Slatina in drugimi zdravstvenimi zavodi, kadar je potrebno poskrbeti za
akutne zdravstvene težave dijakov.
Za varnost in zdravje dijakov skrbimo z osveščanjem, vzgojnim delovanjem in nadzorom.
Dom s preventivnim delovanjem v obliki predavanj, razstav, razgovorov, interesni dejavnosti, zabave, nadzorom in
svetovanjem, osvešča dijake o zdravem načinu življenja in prehranjevanja, usmerja jih v zdravo in ustvarjalno preživljanje
prostega časa, preprečevanje in odpravljanje razvad, skrb za zdrave socialne odnose in duševno ravnovesje. Vzgojitelji nudijo
dijaku oporo in svetovanje v osebnih stiskah. Za nadzor so zadolženi vzgojitelji, v skladu s svojimi delovnimi nalogami in
razporedom, pa tudi nočni varnostnik in vratarji.
Vsak dijak ima ključ svoje sobe. Iz varnostnih razlogov mora sobo zaklepati. Dijak ne sme posedovati, niti uporabljati ključev
domskih prostorov, za katere ni pooblaščen.
Dijaki morajo prispevati k varnosti, tako da v dom ne vodijo neprijavljenih zunanjih obiskovalcev, in da za sabo zaklepajo
vrata sobe.
Vsi zaposleni in stanovalci doma so dolžni ravnati samozaščitno in sporočati o nevarnostih ter neustreznih ravnanjih
posameznikov, ki ogrožajo varnost in zdravje ljudi.

© Šolski center Rogaška Slatina
37

Predstavitvena publikacija

Šolsko leto 2018/2019
VIII. Varstvo osebnih podatkov in zasebnost dijakov
29. člen

Pri izvajanju domske dejavnosti je dijaški dom dolžan zagotavljati varovanje osebnih podatkov dijaka in njegovo zasebnost v
skladu s predpisi.
Strokovni delavci oz. druge pooblaščene osebe lahko pri neposrednem izvajanju svojih pristojnosti oz. nalog, v skladu z
vzgojnim programom oz. drugimi dejavnostmi doma, vstopajo v sobo dijaka, ob upoštevanju dijakove zasebnosti.
Druge osebe oz. obiskovalci lahko z vednostjo vzgojitelja vstopijo v dijakovo sobo le, če to dijak sam dovoli. Če več dijakov
biva v isti sobi, morajo za vstop drugih oseb v sobo, vsi soglašati.

IX. Hišni (domski red)
Domski red predpisuje in ureja osnovna pravila življenja in dela v domu, katerih namen je omogočiti nemotenost vzgojnoizobraževalnega procesa v domu in zagotoviti varnost in zaščito vseh udeležencev tega procesa.
30. člen
(prihodi v dom in izhodi iz doma)
Prihodi v dom in izhodi iz doma so dovoljeni le skozi glavni vhod v dijaški dom.
Večerni izhodi dijakov so do 21. ure. Od 1. 4. in do konca šolskega leta se lahko podaljšajo do 21.30.
Do navedenega časa, ko se dom zapira, morajo biti v njem vsi dijaki. Poznejši prihod v dom je po predhodnem dogovoru z
vzgojiteljem dovoljen tistim dijakom, ki sodelujejo v dejavnostih izven doma, ki jih organizira Šolski center Rogaška Slatina in
se do zapiralnega časa ne morejo vrniti, vendar le do 22.30 ure.
Tiste dni, ko dijaki v šoli nimajo obveznosti, je dom zaprt (sobote, nedelje, državni prazniki ter med počitnicami).
V kraj stalnega bivališča se dijaki vračajo v petek oz. zadnji dan pouka pred nastopom prostega dne, najkasneje do 17. ure. V
dom se vračajo v nedeljo oz. en dan pred pričetkom šolskih obveznosti med 18.00 in 21.00. Vsi tisti, ki imajo ugodne prometne
zveze, se lahko vrnejo v dom tudi ob ponedeljkih zjutraj oz. isti dan, ko se pričnejo obveznosti v šoli.
Ob prihodu od doma in ob odhodu domov se morajo dijaki obvezno vpisati v knjigo prihodov in odhodov.
Če namerava dijak med delovnim tednom domov, morajo starši to predhodno osebno, pisno ali po telefonu sporočiti
vzgojitelju.
Če se dijak, ki gre konec tedna domov, ne vrne v dom do ponedeljka, morajo starši o odsotnosti takoj obvestiti vzgojitelja.
Dijaki morajo javiti vsako odsotnost iz dijaškega doma, razen ko je prisoten na pouku oz. pri šolskih obveznostih in aktivnostih.
31. člen
(sobna pravila)
Vsi stanovalci imajo enake pravice in dolžnosti.
Soba mora biti vedno urejena in čista, higieno in red v sobi vzdržujejo dijaki sami. Obveznosti čiščenja in pospravljanja sobe in
predprostora so enakomerno porazdeljene na vse stanovalce v sobi in v apartmaju.
Zjutraj pred odhodom k šolskim in drugim obveznostim uredijo svojo sobo. Prostori doma morajo biti skozi ves dan in tudi v
času odhoda domov higiensko in estetsko primerno urejeni.
Vstop in hoja po apartmaju je dovoljena le v copatih. V istih copatih ni dovoljena hoja po domu, v pritličju šole, jedilnici, v učnih
delavnicah in tudi ne izven doma in šole. Vstop v fitnes je dovoljen samo v primernih telovadnih copatih. Prostor za čevlje je v
predsobi apartmaja.
Vzgojitelj vsakodnevno redno pregleduje in ocenjuje higiensko in estetsko urejenost sob, predprostorov v apartmajih in
sanitarije.
V domu, šoli, pred vhodom v dom in v šolo, v učnih delavnicah, v vseh prostorih stavbe ter v neposredni okolici dijaškega doma
in šole kajenje ni dovoljeno.
Vsak dijak je dolžan vzdrževati ustrezno osebno higieno ter higieno obleke in obutve.
Dijaki lahko imajo v sobah estetske okrasne predmete in rože. Plakate, postre in podobno je dovoljeno lepiti s selotejpom na
samo za to določen prostor (lesna obloga nad posteljo).
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Stanovalci sobe so zadolženi in osebno odgovorni za sobni inventar. Ob izstopu iz doma mora biti stanje kot ob prihodu.
Vsako okvaro v sobi, predprostoru ali sanitarijah stanovalci takoj javijo vzgojitelju. Če tega ne storijo, nastalo škodo poravnajo
sami, enako tudi, če škodo povzročijo namerno.
Vstop v sobo je dovoljen samo dijakom, ki v njej živijo, drugim samo v soglasju s sostanovalci in z vzgojiteljem.
Avdiovizualne naprave morajo biti naravnane na sobno jakost.
V času učnih ur in najkasneje od 22.00 do 6.00 ure zjutraj je v vseh prostorih tišina.
Strogo je prepovedano:
 priklapljanje likalnikov, kuhalnikov, grelnih naprav ter drugih predmetov, s katerimi bi ogrožali varnost in zdravje,
 lepljenje nalepk, vrezovanje po zidovih in opremi doma,
 odmetavanje smeti skozi okna in čez balkone,
 odnašanje jedilnega pribora in posode iz jedilnice v sobo,
 prinašanje, hranjenje in uživanje alkohola in ostalih drog.
Za vse predmete, ki jih dijaki prinašajo v dom (računalniki, glasbeni stolpi,TV sprejemniki ipd) dom ne odgovarja. Ravno tako
ne moremo odgovarjati za vse osebne predmete posameznega dijaka ( denar, nakit, ure, mobilni telefoni, toaletne
potrebščine…).
Za varnost inventarja v sobi in osebnih predmetov mora poskrbeti vsak dijak z vestnim zaklepanjem predala pisalne mize,
garderobne omare in vrat apartmaja.
32. člen
(obnašanje dijakov v domu)
Vstop v dom je dovoljen le dijakom, ki so v njem nastanjeni. Po dogovoru z vzgojiteljem, lahko dijake obiskujejo starši ali
skrbniki, ostali člani njegove družine, ter sošolci in prijatelji.
Medsebojno druženje dijakinj in dijakov, ki bivajo v domu, je možno v skupnih prostorih: dnevna soba, športno- rekreativni
prostor, recepcija, čajna kuhinja. Druženje dijakov v sobah se dovoljuje le za krajši čas, v dogovoru z vzgojiteljem.
Med 20. uro zvečer in 8. uro zjutraj se obiski fantov v dekliških sobah ne dovoljujejo. Enako velja za obiske deklet.
Obiski oseb, ki ne bivajo v domu, ter sestajanje, zadrževanje in druženje dijakov doma z njimi na internem dvorišču in parku
Šolskega centra, se dovoljuje samo ob predhodnem dogovoru z dežurnim vzgojiteljem .
Nočni počitek se začne ob 22. uri, ko se v sobah ugašajo luči, in traja najkasneje do 7. ure zjutraj. V času nočnega počitka nihče
ne sme kaliti nočnega miru.
V skladu z zakonom je v prostorih Šolskega centra in dijaškega doma, ter v njuni neposredni okolici prepovedano metanje
petard ali uporaba drugih pirotehničnih sredstev.
33. člen
(dežurstvo dijakov)
Dežurstvo dijakov zajema obveznosti v sobi, vzgojni skupini in na nivoju doma.
Naloge, ki jih dijaki opravljajo
 v sobi: dnevno čiščenje in urejanje, odnašanje smeti, prijavljanje morebitnih poškodb in okvar, zapiranje oken v času
daljše odsotnosti, opozarjanje na okvare, poškodbe, drugo,
 menjava posteljnine (na štirinajst dni),
 na nivoju doma: čiščenje okolja, priprava prostorov, drugo,
 dežurstvo se opravlja po v naprej določenem razporedu.

34. člen
(učenje v domu)
Za vse dijake so vsakodnevno organizirane učne ure kot obvezna oblika priprav za pouk.
Z ustrezno načrtovanimi pripravami za šolo pod vodstvom in nadzorom vzgojiteljev se zagotavljajo vsem dijakom ustrezni
pogoji za uspešno učno delo.
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Učne ure potekajo v skladu z urnikom učnih ur v sobah ali skupnih prostorih, za dijake 1. letnikov pa v skupnem prostoru pod
neposrednim vodstvom vzgojitelja.
V času učnih ur je v vseh prostorih doma tišina. V tem času in v času od 22.00 do 6.00 ni dovoljeno gledanje TV in delo z
računalnikom. V primeru, če vzgojitelj ugotovi neresen odnos do učnega dela v sobi, se mora dijak udeležiti učnih ur v skupnem
prostoru pod neposrednim nadzorom vzgojitelja.
Od organiziranih priprav na šolo je dijak lahko odsoten le zaradi zdravstvenih ali drugih upravičenih razlogov.
Poleg učnih ur se po potrebi organizirajo še druge oblike učnega dela, katerih osnovni cilj je pomoč dijakom, ki imajo težave z
učenjem in izboljšanje učnega uspeha. O dodatnih oblikah učnega dela se dogovarjajo dijaki s komisijo za učni uspeh in z
vzgojiteljem.
Ker so priprave za šolo prednostna naloga, se dijakom v času obveznih učnih ur le izjemoma dovoljuje udejstvovanje v športnih,
kulturnih in drugih dejavnostih.
35. člen
(prehranjevanje v jedilnici)
Od ponedeljka do petka:
 zajtrk: od 6.30 do 7.30,
 kosilo: od 13.45 do 14.40,
 večerja: od 18.00 do 18.45.
36. člen
(prostočasne dejavnosti)
V času, ko ni organiziranega učenja, pouka ali različnih aktivnosti v šoli, so v domu organizirane različne dejavnosti – prosti
čas, sestanki, delo po načrtu vzgojiteljev, vzgojnih skupin in doma.
Dovoljena je uporaba računalnikov za vadbo, razvedrilo ali učenje v dogovorjenem času z vzgojiteljem.
Dnevna soba, športno-rekreacijski prostori in čajne kuhinje se lahko uporabljajo do 21.30 ure.
37. člen
(odjava hrane)
Bivanje v domu brez hrane v času pouka ni možno. Posamezne obroke je možno odjavljati, če je dijak zaradi bolezni,
prostega dneva, prakse ali drugih opravičljivih razlogov odsoten iz doma.
Izjemoma je možno, z izjavo staršev, odjaviti kosilo tudi v času prisotnosti v domu, zaradi možnosti koriščenja tople malice v
šoli, ki je subvencionirana.
Obroke je potrebno odjaviti vzgojitelju pravočasno najpozneje do 20. ure za naslednji dan.

38. člen
(obveščanje dijakov)
Obveščanje dijakov poteka preko:
 vzgojiteljev in predstavnikov vzgojnih skupin,
 oglasne deske v vzgojni skupini in avli,
 publikacije, pravil domskega reda, domskih glasil,
 domskega ozvočenja
 spletnih strani.

X. Končne določbe
39. člen
(uveljavitev domskih pravil)
Domska pravila so obravnavali in o njih podali svoje mnenje: domska skupnost, svet staršev in strokovni delavci doma ter
učiteljsko-vzgojiteljski zbor.
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40. člen
(veljavnost pravil)
Ta pravila začnejo veljati 1. oktobra 2016. Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Domski red ŠC Rogaška Slatina, ki
je bil v veljavi od 1. 9. 2010.
Ravnateljica Šolskega centra Rogaška Slatina
Mag. Dubravka Berc Prah

10 DIJAŠKI DOM ŠOLSKEGA CENTRA ROGAŠKA SLATINA
Vsako šolsko leto pomeni nov izziv. Za tiste, ki že dalj časa bivate v našem dijaškem domu, je že vse utečeno, novinci pa
spoznavate nove prijatelje, nov način dela in življenja. Prepričani smo, da bo vaše bivanje in naše skupno druženje v dijaškem
domu prijetno. Vsi zaposleni v domu bomo storili vse, da to zagotovimo. Vendar se morate potruditi tudi vi, drage dijakinje in
dijaki. Le skupaj smo lahko uspešni.
V šolskem letu 2017/2018 so dijaki razporejeni v tri vzgojne skupine, vpisani pa so v tri izobraževalne programe. Vzgojno delo
z dijaki v domu opravljajo vzgojitelji Jernej Lakner, ki je hkrati tudi vodja doma, Mateja Črnelič Balon, Nataša Šafranko in
Rebeka Amon Majer. Nočno dežurstvo opravlja Ana Košutič. Delo vratarja opravlja Srečko Vozlič. Ravnateljica šole in
dijaškega doma je Dubravka Berc Prah.
ORGANIZIRANOST DIJAKOV
Dijaki so organizirani v Domski skupnosti, katere mentor je vodja doma Jernej Lakner. Temeljna enota domske skupnosti je
vzgojna skupina dijakov. V njej lahko dijaki neposredno izražajo svoja stališča in interese ter se dogovarjajo o vseh bistvenih
sestavinah življenja v dijaškem domu. V letošnjem šolskem letu bodo dijaki v domu organizirani v dve vzgojni skupini.
KDO VAM BO POMAGAL IN SVETOVAL?
Vsi želimo uspeti in se nekaj naučiti. Zelo pomembno je, da sodelujete z nami pri oblikovanju in ustvarjanju prijetnega
domskega okolja, v katerem bomo našli spodbude za ustvarjalno delo, sodelovanje, samopotrjevanje, oporo, zavetje, varnost,
pomoč, red in zaupanje.
Vzgojitelj skrbi in odgovarja za vzgojno-izobraževalno delo svoje skupine in slehernega dijaka v njej. Povezan je s šolo, ki jo
dijak obiskuje, spremlja učni uspeh in ravnanja dijakov, sklicuje roditeljske sestanke, vabi starše na pogovore v dom,
razrešuje problematiko skupine.
Mladim je vzgojitelj svetovalec in usmerjevalec v času učnih ur. Prizadeva si, da bi deloval uravnoteženo med interesi dijaka,
staršev, šole in dijaškega doma.
ŽIVLJENJE V DIJAŠKEM DOMU
Dijaški dom dijakom zagotavlja:










redno in kvalitetno prehrano (zajtrk, kosilo, večerja),
visok standard bivanja (dvoposteljne sobe apartmajskega tipa),
bližino šole,
organizirane učne ure,
pomoč pri učenju (inštrukcije, medsebojna pomoč),
dobre pogoje za učno delo (primerno opremljene sobe, učilnice, knjižnica s čitalnico, računalniška učilnica ...),
sodelovanje vzgojitelja s starši, s šolo, razredniki, svetovalno službo..),
življenje s sovrstniki,
organizirane športne, rekreativne in sprostitvene aktivnosti (košarka, nogomet, namizni tenis, fitness in
aerobika,savna, šah ...),
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 kulturno udejstvovanje (literarna dejavnost, razstave, gledališke in filmske predstave, koncerti ...),
 aktivnosti v okviru domske ustvarjalnice: plesi, pogovori, tečaji, predavanja, družabni večeri,slikanje na steklo,
ustvarjalne delavnice.

DIJAŠKI DAN
6.00 do 7.00 – bujenje, urejanje sob
6.30 do 7.30 – zajtrk
13.45 do 14.30 – kosilo
15.00 do 18.00 – popoldanske učne ure
18.30 do 18.45 – večerja
19.00 do 21.30 – čas za dodatno učenje, organizirane
interesne dejavnosti, prosti čas

Vzgojitelji, vodstvo in osebje dijaškega doma vam želimo prijetno bivanje med nami!
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Kolofon
Predstavitvena publikacija Šolskega centra Rogaška Slatina
Šolsko leto 2018/19
Izdal Šolski center Rogaška Slatina
Gradivo zbrali mag. Dubravka Berc Prah in Tatjana Cirer
Rogaška Slatina, avgust 2018
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