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SPORAZUM O VZAJEMNI SOODGOVORNOSTI  
 

Sporazum o soodgovornosti, ki ga predvideva OPR št. 235 z dne 21. novembra 
2007, v sintetični obliki ponazarja spoštovanje pravic in dolžnosti med šolsko ustanovo, 
dijaki in družinami. 

Podpis sporazuma predpostavlja upoštevanje Statuta dijakov in dijakinj (OPR št. 
235 z dne 21.11.2007 in OPR št. 249 z dne 24.6.1998) in Pravilnika o šolskem redu, ki sta 
sestavni del Vzgojno-izobraževalnega načrta (VIN-a) liceja Franceta Prešerna.  

Ob vpisu na šolo, v okviru t.i. projekta »Dobrodošli«, dijakinje in dijake redno 
seznanjamo z vsebino omenjenih DVEH dokumentov, ki sta nato vedno na razpolago tako 
v tajništvu kot tudi v vsakem razrednem dnevniku. 

 
S podpisom sporazuma o soodgovornosti: 

 
o se šola obvezuje,  

� da bo dosledno uresničevala državne šolske smernice in osnovne vzgojno-
didaktične smotre in lastne cilje, ki jih podrobneje osvetljuje Vzgojno-izobraževalni 
načrt (V.I.N.), 

� da bo po svojih močeh in s sodelovanjem ostalih družbenih dejavnikov ustvarjala 
pogoje, da se bodo na šoli dijaki in starši dobro počutili, 

� da bo skrbela za dejavno in konstruktivno soudeležbo vseh šolskih komponent 
(dijakov, staršev, učnega in neučnega osebja), 

� da si bo prizadevala za kulturno rast, razvoj in napredek v duhu medsebojnega 
spoštovanja in sodelovanja, 

� da bo naredila vse, kar je v njeni moči, da bi se dijaki uspešno vključili v učno-
vzgojni proces, 

� da bo v sodelovanju z dijaki in njihovimi družinami pravočasno opazovala in 
spoznala negativne okoliščine, ki dijaka ovirajo pri doseganju pozitivnega šolskega 
uspeha in privedejo celo do opustitve šolanja,  

� da bo redno obveščala družine o šolskih uspehih, morebitnih težavah in vedenju 
posameznih dijakov; 

 
o se dijak oz. dijakinja obvezuje,  

� da bo pravočasno prihajal k pouku in redno obiskoval/a pouk ter druge oblike 
organiziranega izobraževalnega dela,  

� da bo redno in pravočasno opravljal/a svoje obveznosti, določene z izobraževalnim 
programom, letnim delovnim načrtom, šolskim koledarjem in drugimi predpisi,  

� da bo v šoli in izven nje skrbel/a za lastno zdravje in varnost in ne ogrožal/a zdravja 
in varnosti ter telesne in duševne integritete drugih,  

� da bo spoštoval/a druge in da se obnašal/a v skladu s splošno sprejetimi 
civilizacijskimi normami,  

� da bo varoval/a ter ohranjal/a premoženje šole, lastnino dijakov in ostalih šolskih 
komponent,  
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� da bo redno prinašal/a s seboj svojo dijaško knjižico in posredoval/a družini šolska 
sporočila,  

� da bo sooblikoval/a ugled šole; 
 
o se družina obvezuje,  

� da bo redno sodelovala s profesorji ob spoštovanju svobode poučevanja in kriterijev 
ocenjevanja, ki jih je določil profesorski zbor, 

� da bo redno na tekočem v zvezi z dolžnostmi, roki zapadlosti, šolskimi pobudami in 
drugimi informacijami, ki jih preko dijaške knjižice in drugih sporočil šola posreduje 
družinam, 

� da bo redno sodelovala pri predvidenih srečanjih za starše, 
� da bo skrbela za spoštovanje šolskega urnika, za omejitev predčasnih odhodov na 

najnujnejše in za dosledno opravičevanje odsotnosti, 
� da bo poskrbela za poravnavo morebitne škode, ki bi jo dijak oz. dijakinja 

povzročil/a šolski imovini in drugim osebam,  
� da bo pravočasno obveščala šolo o morebitnih težavah in daljših odsotnostih dijaka 

oziroma dijakinje. 
 
 
 

podp. prof. Loredana Guštin 
ravnateljica 

 
 
podpis dijaka/dijakinje: _____________________________ 
 
 
podpis staršev oz. varuha: ____________________________ 


