Srednja šola za gostinstvo
in turizem Radenci
Mladinska ulica 5
9252 Radenci

50 let

Na podlagi 3. člena Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/2018) in 56. člena
Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/2017, 6872017, ZPSI-1)
določa ravnateljica po predhodno pridobljenem mnenju učiteljskega zbora, skupnosti dijakov in sveta
staršev naslednja

ŠOLSKA PRAVILA SREDNJE ŠOLE ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM RADENCI

Šolska pravila SŠGT Radenci veljajo za dijake šole in dijaškega doma, za vse, ki se izobražujejo po
šolski oz. vajeniški obliki izobraževanja ter se smiselno uporabljajo v izrednem izobraževanju.

1. člen
(vsebina)
S šolskimi pravili se določi:

I.

MERILA IN POSTOPEK ZA PODELJEVANJE POHVAL, NAGRAD IN DRUGIH PRIZNANJ
DIJAKOM

II.

UPRAVIČENE RAZLOGE ZA ZAMUJANJE ALI PREDČASNO ODHAJANJE DIJAKA OD POUKA

III.

UPRAVIČENE RAZLOGE ZA OPROSTITEV PRISOTNOSTI DIJAKA PRI POUKU IN NAČIN
NJEGOVE VKLJUČITVE V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO V ČASU OPROSTITVE

IV.

NAČIN VKLJUČITVE DIJAKA V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO V ČASU PREPOVEDI
PRISOTNOSTI PRI POUKU IN DRUGIH OBLIKAH IZOBRAŽEVALNEGA DELA ŠOLE

V.

PRAVILA UPORABE OSEBNIH NAPRAV ZA POVEZOVANJE S PODATKOVNIM IN
TELEKOMUNIKACIJSKIM OMREŽJEM

VI.

NAČIN SODELOVANJA S STARŠI

VII.

VZGOJNO DELOVANJE ŠOLE

VIII.

DRUGA PRAVILA ŠOLSKEGA REDA V SKLADU S PREDPISI

IX.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Tel.: 02 566 91 60, e-pošta: sola@s-ssgtr.ms.edus.si, splet: www.ssgtr.si, ID za DDV: SI90515781

I.

MERILA IN POSTOPEK ZA PODELJEVANJE POHVAL, NAGRAD IN DRUGIH PRIZNANJ
DIJAKOM

2. člen
(pohvale, nagrade, priznanja)
Pohvale, nagrade in druga priznanja se podeljujejo dijakom šole in dijaškega doma za prizadevno delo
v šoli ali izven nje.

3. člen
(pohvale)
Pohvale so lahko ustne ali pisne in se podeljujejo za uspešno ter prizadevno delo v šoli pri enkratni ali
kratkotrajni aktivnosti.

4. člen
(priznanja)
Priznanja se podeljuje za doseganje vidnih rezultatov na tekmovanjih in srečanjih dijakov,
sodelovanje pri promociji šole, humanitarni dejavnosti, projektih …

5. člen
(nagrade)
Nagrade, ki so praviloma knjižne ali v obliki praktičnih daril ali udeležbe na nagradnih izletih in
podobno, se podeljujejo za doseganje izjemnih rezultatov pri šolskih in izven šolskih dejavnostih, ki
so organizirane na lokalnem, državnem ali mednarodnem nivoju, za odličen uspeh v šoli, za izjemne
rezultate na poklicni maturi, zaključnem izpitu, projektih, tekmovanjih …

6. člen
(podelitev)
Pohvale, priznanja in nagrade predlagajo strokovni delavci šole, dijaki in drugi. O vrsti pohvale,
priznanja oz. nagrade in načinu njene podelitve odloči učiteljski zbor z večino glasov vseh prisotnih
članov.
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7. člen
(vodenje dokumentacije)
Šola v skladu z zakonodajo dokumentira postopke izrekanja pohval, priznanj in nagrad, o čemer
sestavi dokumentacijo, v kateri so podatki o izrečenih pohvalah, priznanjih ali pridobljenih nagradah,
opis razlogov zaradi katerih so bile izrečene in način podelitve.

II.

UPRAVIČENI RAZLOGI ZA ZAMUJANJE ALI PREDČASNO ODHAJANJE DIJAKA OD POUKA

8. člen
(predčasno dohajanje od pouka)
Dijaku lahko zaradi utemeljenih razlogov razrednik ali vzgojitelj s pisno vlogo staršev ali skrbnika
dijaka oz. polnoletnega dijaka dovoli zamujanje ali predčasno odhajanje od pouka. Dovoljenje dijaku
razrednik evidentira v ustrezno evidenco.

III.

UPRAVIČENI RAZLOGI ZA OPROSTITEV PRISOTNOSTI DIJAKA PRI POUKU IN NAČIN
NJEGOVE VKLJUČITVE V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO V ČASU OPROSTITVE

9. člen
(prilagoditev šolske obveznosti)
Šola lahko v skladu z zakonodajo prilagodi šolske obveznosti dijaku, ki se izobražuje v šoli.
Pravico do prilagoditev in postopek za pridobitev pravice do prilagoditev opravljanja obveznosti ureja
Pravilnik o prilagoditvah šolskih obveznosti dijaku v srednji šoli.

10. člen
(postopek)
Dijaku, ki se mu s sklepom dodeli pravica do prilagoditev, se z osebnim izobraževalnim načrtom
prilagodi izvedba pouka in druge pravice ter obveznosti dijaka in šole.
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IV.

NAČIN VKLJUČITVE DIJAKA V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO V ČASU PREPOVEDI
PRISOTNOSTI PRI POUKU IN DRUGIH OBLIKAH IZOBRAŽEVALNEGA DELA ŠOLE

11. člen
(vzgojno delovanje)
Za dijaka, ki ima daljšo prepoved pristnosti pri pouku in drugih oblikah izobraževanja, se obveznosti,
ki jih mora opravljati v času prepovedi, določijo s sklepom, ki ga izda šola po predhodno pridobljenem
mnenju svetovalne službe in oddelčnega učiteljskega zbora.

V.

PRAVILA UPORABE OSEBNIH NAPRAV ZA POVEZOVANJE S PODATKOVNIM IN
TELEKOMUNIKACIJSKIM OMREŽJEM

12. člen
(prepovedi)
Uporaba mobilnih telefonov in drugih komunikacijskih naprav je dovoljena le v avli šole oz. dijaškega
doma. Ko so dijaki pri pouku, morajo vse naprave izključiti. Če dijak tega določila ne spoštuje, mu
učitelj začasno odvzame napravo in tako prepreči motenje pouka.
O odvzemu naprave učitelj praviloma obvesti razrednika, ta pa starše oz. skrbnike mladoletnega
dijaka.
V učilnicah med poukom ali drugimi oblikami dela ni dovoljena uporaba mobilnih telefonov in drugih
komunikacijskih ter snemalnih naprav. Vsaka njihova uporaba med poukom, preverjanjem in
ocenjevanjem znanja se šteje za kršitev, zoper katero se vzgojno ukrepa.
Učitelj lahko pri pouku in drugih oblikah izvajanja izobraževalnega dela dovoli uporabo osebnih
naprav za povezovanje s podatkovnim in/ali komunikacijskim omrežjem.
Šola za poškodovane, izgubljene ali odtujene mobilne telefone in druge komunikacijske naprave ne
odgovarja.

VI.

NAČIN SODELOVANJA S STARŠI

13. člen
(sodelovanje s starši)
Šola sodeluje s starši oz. skrbniki mladoletnega dijaka oz. polnoletnega dijaka z njegovim soglasjem
tako, da dijakom in staršem predstavi pravice in dolžnosti dijakov ter značilnosti izobraževalnega
programa in organizacijo dela šole.
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Obveščanje oz. sodelovanje šole s starši oz. skrbniki mladoletnega dijaka oz. polnoletnega dijaka z
njegovim soglasjem poteka na različne načine:
-

z objavo šolskih dokumentov in zakonodaje na spletni strani šole,
na roditeljskih sestankih,
na skupnih govorilnih urah,
na individualnih govorilnih urah,
preko sveta staršev,
preko sveta šole,
s predpisanimi listinami (obvestilo o uspehu, spričevalo …),
preko razglasnega sistema in okrožnic,
preko e-pošte, telefona …

14. člen
(obveščanje o odsotnosti)
Če dijak ne more prisostvovati pri šolskih obveznostih, starši ali skrbnik dijaka oziroma polnoletni
dijak obvestijo šolo (razrednika) o njegovi odsotnosti v treh delovnih dneh od prvega dne odsotnosti.
Če tega ne storijo, šola o odsotnosti mladoletnega dijaka obvesti starše dijaka naslednji dan.
Šola (razrednik) odloči o upravičenosti odsotnosti dijaka na podlagi ustreznega opravičila o
odsotnosti v treh delovnih dneh po prejemu opravičila.

15. člen
(neopravičena odsotnost)
Razrednik dijaku ne opraviči odsotnosti od pouka v naslednjih primerih:
-

če se ne upoštevajo določila predhodnega 14. člena
če dijak brez dovoljenja učečega učitelja ali razrednika zamuja k pouku, predčasno zapusti
pouk oz. je odsoten od pouka le pri posameznih predmetih, modulih in drugih oblikah
vzgojno-izobraževalnega dela.

16. člen
(način obveščanja staršev)
Razrednik obvešča starše o odsotnosti na roditeljskih sestankih, govorilnih urah ali na drug način, za
katerega se dogovori s starši oz. skrbniki.
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VII.

VZGOJNO DELOVANJE ŠOLE

17. člen
(vzgojno delovanje)
Šola z vzgojnim delovanjem ozavešča dijake o:
- splošno-civilizacijskih vrednotah,
- pravicah in dolžnostih,
- zdravem načinu življenja in izrabi prostega časa,
- varovanju pred nevarnostmi in tveganji,
- različnih vrstah nasilja,
- tveganem spolnem vedenju,
- varstvu okolja …
18. člen
(pravice in dolžnosti dijaka)
V času šolske obveznosti šola dijaku zagotavlja pred vsem kakovosten pouk, sprotne in objektivne
informacije ter strokovno pomoč in svetovanje v zvezi z izobraževanjem.

V času šolske obveznosti je dolžnost dijaka predvsem:
-

prisostvovati pri pouku in drugih oblikah izobraževalnega dela šole,
opravičiti svojo odsotnost v skladu s predpisanim postopkom,
ravnati v skladu s predpisi, šolskimi pravili in navodili šole,
skrbeti za zdravje, varnost in integriteto,
skrbeti za čisto in varno okolje,
spoštovati splošne civilizacijske vrednote in posebnosti različnih kultur,
spoštovati pravice dijakov, delavcev šole in drugih,
prispevati k ugledu šole,
odgovorno ravnati s premoženjem šole, lastnino dijakov, delavcev šole in drugih.

19. člen
(organizirano izobraževalno delo)
Šola v skladu z vzgojno-izobraževalnim programom in zakonodajo za dijake organizira in jim omogoča
udeležbo na različnih šolskih in izvenšolskih dejavnostih (strokovne ekskurzije, nadstandardne
ekskurzije, ekskurzije v okviru projektov, športni dnevi, tekmovanja, prireditve, različne interesne
dejavnosti …), ki so za dijake praviloma obvezne.
Nadstandardne ekskurzije, ki se organizirajo izven pouka, za dijake niso obvezne.
Na vseh dejavnostih veljajo za dijake šolska pravila ter ustreza zakonodaja.
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Dijaki prevzemajo odgovornost za posledice vedenja in ravnanja, ki bi bila v nasprotju s sklepi,
sprejetimi v šoli, navodili in zapisanim programom strokovnih ekskurzij oz. drugih aktivnosti ter
sprotnimi dogovori s spremljevalci na ekskurziji oz. dogodku.

20. člen
(prepovedi)
V času šolske obveznosti je prepovedano:
-

kajenje, uživanje alkohola ali prepovedanih drog,
prisotnost pod vplivom alkohola ali prepovedanih drog,
posedovanje, ponujanje ali prodajanje alkohola in prepovedanih drog,
posedovanje oziroma uporaba predmetov oziroma sredstev, ki ogrožajo varnost in zdravje
ljudi ali varnost premoženja.

21. člen
(vrste vzgojnih ukrepov)
Šola zaradi neizpolnjevanja šolskih obveznosti oziroma kršitev dolžnosti (v nadaljnjem besedilu:
kršitve) zoper dijaka vzgojno ukrepa.
Vzgojni ukrepi se lahko izrečejo za kršitve, ki jih dijak stori v času šolskih in izvenšolskih obveznosti.
Vzgojni ukrepi so opomin, ukor in izključitev iz šole.

22. člen
(opomin, ukor)
Dijaku se lahko izreče opomin ali ukor zaradi naslednjih kršitev:
-

neprimeren odnos do pouka, dijakov, delavcev šole in drugih,
neprimeren odnos do šolskega ali drugega premoženja,
neupoštevanje predpisov in šolskih pravil,

-

različne oblike motenja pouka, neupoštevanje navodil delavcev šole …,
neupoštevanje pravil ocenjevanja,
zloraba internetnega dostopa iz šole in dijaškega doma,

-

uporaba mobilnih telefonov in drugih komunikacijskih ter snemalnih naprav za povezovanje s
podatkovnim in komunikacijskim omrežjem pri pouku brez dovoljenja učitelja,
zvočno in slikovno snemanje šole in dijaškega doma ter objava gradiv in posnetkov šole in
dijaškega doma, delavcev šole, pouka, organiziranih šolskih dejavnosti in izvenšolskih
dejavnosti (strokovne ekskurzije, nadstandardne ekskurzije, ekskurzije v okviru projektov,

-
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športni dnevi, tekmovanja, prireditve, različne interesne dejavnosti …) v kateremkoli mediju
brez soglasja in dovoljenja šole,
-

kajenje na šolskih površinah in površinah dijaškega doma,
neupoštevanje pravil varstva in zdravja pri delu,

-

uživanje alkohola ali drog na področju šole, dijaškega doma, v njuni neposredni bližini, med
šolskimi in izvenšolskimi dejavnostmi, strokovnimi ekskurzijami, športnimi dnevi,
prireditvami, nadstandardnimi ekskurzijami, ekskurzijami v okviru projektov, različnimi
interesnimi dejavnostmi …,

-

neupoštevanje navodil organizatorjev, spremljevalcev oz. učiteljev na organiziranih šolskih in
izvenšolskih dejavnostih (športni dnevi, tekmovanja, prireditve, strokovne ekskurzije,
nadstandardne ekskurzije, ekskurzije v okviru projektov, različne interesne dejavnosti …).

O vrsti izreka vzgojnega ukrepa (opomin ali ukor) za posamezne kršitve, navedene v tem členu,
odloči razrednik. Vzgojna ukrepa opomin in ukor se dijaku lahko izrečeta večkrat.

23. člen
(izrek opomina oz. ukora za neopravičeno odsotnost od pouka)
Dijaku se izreče opomin oz. ukor zaradi zamujanje in izostajanje od pouka, in sicer:
-

opomin za neopravičeno odsotnost od pouka, ki znaša do 15 ur v šolskem letu,
ukor za neopravičeno odsotnost od pouka, ki znaša do 25 ur v šolskem letu,
ukor za neopravičeno odsotnost od pouka, ki znaša do 35 ur v šolskem letu.

O vrsti izreka vzgojnega ukrepa (opomin oz. ukor) za posamezne kršitve odloči razrednik.

24. člen
(izključitev iz šole)
Izključitev iz šole se v skladu z zakonodajo (56.a člen ZPSI-1) lahko izreče za najtežje kršitve:
-

ogrožanje svojega življenja ali zdravja oziroma življenja ali zdravja drugih, ki ima ali bi lahko
imelo za posledico težjo telesno poškodbo oziroma težje duševne motnje,
namerno uničenje oziroma poškodovanje šolskega ali drugega premoženja, s katerim je
povzročena večja materialna škoda,
vdor v varovani podatkovni sistem, s katerim je bila povzročena škoda ali pridobljena korist,
uničenje ali ponarejanje šolske dokumentacije,
posedovanje predmetov oziroma sredstev, ki ogrožajo varnost, življenje in zdravje ljudi ali
varnost premoženja,
posedovanje, ponujanje ali prodajanje prepovedanih drog,
posedovanje, ponujanje ali prodajanje alkohola,
prisotnost pod vplivom alkohola ali prepovedanih drog oziroma uživanje alkohola ali
prepovedanih drog,
neopravičene odsotnosti od pouka, ki znašajo 35 ur v šolskem letu.
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Izključitev iz šole traja do konca šolskega leta, če pa je bil dijaku ukrep izrečen mesec dni ali manj
pred iztekom pouka v skladu s šolskim koledarjem, lahko izključitev traja še največ do konca
naslednjega šolskega leta. Za uvedbo, vodenje in izrek ukrepa izključitev iz šole, je pristojen ravnatelj.
Izključitev iz šole se lahko izreče tudi pogojno kot jo določa zakonodaja (56.a člen ZPSI-1).

25. člen
(alternativni ukrepi)
Dijaku se lahko namesto vzgojnih ukrepov (opomin, ukor in izključitev iz šole) določijo tudi drugi
alternativni ukrepi pod pogojem, da dijak s tem soglaša:
-

-

pobotanje oziroma poravnava spora,
poprava škodljivih posledic njegovega ravnanja,
izvršitev nekega neobveznega dobrega dela oziroma naloge,
opravljanje nalog in obveznosti izven pouka in načrtovanega časa (čiščenje šolskih prostorov
in okolice šole ter dijaškega doma, pomoč pri raznih šolskih in izvenšolskih dejavnostih, delo v
knjižnici, v kuhinji dijaškega doma in šole, v strežbi …),
premestitev v drugi oddelek …

Alternativni ukrep se dijaku lahko izreče večkrat.

26. člen
(prepoved prisotnosti pri pouku)
Šola lahko dijaku prepove prisotnost pri pouku in drugih oblikah izobraževalnega dela šole, če s
svojim ravnanjem ogroža oziroma bi lahko ogrozil svoje življenje ali zdravje oziroma življenje ali
zdravje drugih. Prepoved lahko traja največ do konca šolskih obveznosti tistega dne, v primeru hujših
ali dolgotrajnejših posledic kršitve pa lahko največ do zaključka postopka vzgojnega ukrepanja.

27. člen
(varovanje zdravja)
Šola lahko zaseže predmete, s katerimi dijak ogroža oziroma bi lahko ogrozil svoje življenje ali zdravje
oziroma življenje ali zdravje drugih ali povzroča oziroma bi lahko povzročil materialno škodo.

28. člen
(uvedba in vodenje vzgojnega ukrepanja)
Šola uvede in vodi postopek vzgojnega ukrepanja v skladu z zakonodajo.
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29. člen
(pritožba)
Dijak oz. starši mladoletnega dijaka imajo pravico zoper izrečen vzgojni ukrep do pritožbe v skladu z
zakonodajo.

VIII.

DRUGA PRAVILA ŠOLSKEGA REDA V SKLADU S PREDPISI

30. člen
(časovni razpored pouka)
Pouk poteka v eni izmeni, prične se praviloma (glede na urnik) ob 7.05 in konča ob 14.15. Šola je za
dijake vsak dan pouka odprta od 6.00-17.00, dijaški dom od 6.00 do 20.00 (razen ob petkih do 15.00).

Ura
1. ura
2. ura
3. ura
4.
5.
6.
7.
8.

ura
ura
ura
ura
ura

Urnik zvonjenja
7.05–7.50
7.55–8.40
8.45–9.3
GLAVNI ODMOR - MALICA: 9.30 – 10.10
10.10–10.55
11.00–11.45
11.50–12.35
12.40–13.25
13.30–14.15

Pouk poteka v šoli na Mladinski ulici 5 in dijaškem domu na Prisojni cesti 4, v Radencih. Pri prehajanju
iz šole v dijaški dom in obratno velja za vse dijake in zaposlene Zakon o varnosti cestnega prometa.

31. člen
(dijaške izkaznice)
Šola za vse dijake šole organizira naročilo dijaških izkaznic, ki jo dijaki uporabljajo za identifikacijo pri
šolski prehrani in v druge ustrezne namene.

32. člen
(skupnost dijakov)
Dijaki šole so organizirani v skupnost dijakov. Skupnost dijakov deluje na ravni šole in v oddelkih.
Skupnost vodi odbor, v katerem so predstavniki vseh oddelčnih skupnosti.
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Skupnost organizira obšolsko življenje in delo ter obravnava vprašanja, povezana z vzgojnoizobraževalnim delom in upravljanjem ter daje organom šole svoje predloge. Skupnost dijakov izvoli
predsednika, podpredsednika. Mentorja skupnosti dijakov imenuje šola.
Skupnost dijakov lahko ob soglasju mentorja in šole izdaja šolski časopis in druga gradiva, organizira
druženja in drugo … Dijaki se lahko povezujejo v združenja dijakov.

33. člen
(dežurstvo dijakov)
V času pouka je na šoli (v avli šole) organizirano dežurstvo dijakov, praviloma od 7.00 do 13.00,
dežurni dijaki sprejemajo goste in izvajajo dežurstvo po navodilih, ki jih prejmejo od šole.
V dijaškem domu dežurni dijaki pomagajo pri šolski malici v času glavnega odmora oz. po dogovoru in
navodilih učiteljev oz. osebja v dijaškem domu.
Pri pouku, v razredu, opravljata dežurstvo reditelja, ki ju določi razrednik.

34. člen
(pravila uporabe šolskih prostorov in urejenost)
Dijaki in zaposleni skrbijo za urejenost šolskih prostorov in obšolskih površin v šoli in dijaškem domu.
Osnovna pravila uporabe šolskih prostorov in njihova urejenost:
-

učilnice so pred začetkom pouka in med odmori zaklenjene,
vstop v učilnice je dovoljen v prisotnosti učitelja oz. zaposlene osebe v šoli ali dijaškem domu,
motenje pouka na hodnikih in pred učilnicami ni dovoljeno,
dijaki, ki iz kakršnegakoli vzroka nimajo pouka ali čakajo na druge aktivnosti, prevoz …, se
lahko zadržujejo v avli šole ali dijaškega doma,
če učitelja ni k uri pouka 10 minut po zvonjenju, dijaki o tem obvestijo učitelje v zbornici ali se
oglasijo v tajništvu šole,
pri pouku, v razredu in v specializiranih šolskih učilnicah ter pri pouku športne vzgoje dodatno
skrbijo za red in čistočo reditelji.

35. člen
(garderobne omarice)
Dijakom so v šoli na voljo garderobne omarice. Garderobne omarice dijaki uporabljajo na lastno
odgovornost. Dijaki v šoli in dijaškem domu sami skrbijo in odgovarjajo za svojo lastnino.
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36. člen
(odškodninska odgovornost)
Dijaki so v skladu s predpisi o odškodninski odgovornosti odgovorni za škodo, ki jo povzročijo in jo
morajo v skladu z zakonodajo povrniti oz. sanirati.

37. člen
(pravila v specializiranih učilnicah)
Za dijake in zaposlene veljajo v prostorih šole in dijaškega doma pri vzgojno-izobraževalnih in drugih
dejavnostih določila varstva pri delu in zato predpisana zakonodaja.
V specializiranih učilnicah (kuharstva, turizma, strežbe, kemije in biologije ter računalništva) ter pri
pouku športne vzgoje veljajo za dijake posebna pravila, s katerimi se dijake seznani ob začetku
šolskega leta in so objavljena na vidnem mestu v učilnicah in so sestavni del teh pravil.

38. člen
(delovne obleke in druga oprema)
Pri praktičnem pouku kuharstva, strežbe in turizma so dijaki oblečeni v delovne obleke, ki jih določi
in izbere šola ter so za vse dijake obvezne. Stroške za obleke poravnajo dijaki oz. starši izbranemu
izvajalcu.
Dijaki po navodilih strokovnih učiteljev praktičnega pouka sami poskrbijo tudi za primerno obutev.
Pri pouku športne vzgoje se po navodilih učitelja športne vzgoje zahteva ustrezna športna oprema.

39. člen
(šolska prehrana)
Za vse dijake šole je v dijaškem domu v času glavnega odmora, od 9.30 do 10.10, organizirana šolska
prehrana. Natančnejše postopke ureja Pravilnik o šolski prehrani.

IX.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

40. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve teh Šolskih pravil prenehajo veljati Šolska pravila SŠGT Radenci, sprejeta dne 15.
10. 2010.
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41. člen
(dokončanje postopkov)
Postopki, uvedeni pred uveljavitvijo tega pravilnika, se dokončajo po do sedaj veljavnih pravilih.

42. člen
(uveljavitev pravil)
Ta pravila se objavijo na spletni strani šole dne 30. 11. 2018 in začnejo veljati naslednji dan po objavi.

Radenci, 28. 11. 2018
Ravnateljica:
Janja Prašnikar Neuvirt, prof. mat.
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