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Šolski svet Večstopenjske šole pri Sv. Jakobu s slovenskim učnim jezikom v
Trstu zbran na rednem zasedanju dne 3. septembra 2014
GLEDE NA 7  odstavek  328.  člena  Delegiranega  zakona  št.  297  z  dne
16.04.1994,
GLEDE NA D.P.R. št. 249 z dne 24.06.1998, ki uvaja statut dijakinj in dijakov
na šolah 2. stopnje,
GLEDE NA D.P.R. št. 235 z dne 21.11.2007, ki uvaja nekatere spremembe in

dopolnila omenjenemu statutu,
GLEDE NA 8. člen pravilnika o pravicah in dolžnostih učenk in učencev

sklene,
da se na Večstopenjski šoli pri Sv. Jakobu uvede naslednji

PRAVILNIK JAMSTVENEGA ORGANA

1. S tem pravilnikom se ustanavlja in ureja jamstveni organ šole, ki ga
predvidevata 2. in 3. odstavek 5. člena statuta dijakinj in dijakov ter 8
člen  pravilnika  o  pravicah  in  dolžnostih  učenk  in  učencev
Večstopenjske šole pri Sv. Jakobu.

2. Notranji jamstveni organ šole sestavljajo ravnatelj, ki mu predseduje,
predstavnik  učnega  osebja,  ki  ga  izvoli  zbor  učnega  osebja  in  dva
predstavnika staršev, ki ju določi šolski svet.

3. Notranji  jamstveni  organ  odloča  dokončno  o  prizivih  staršev  proti
vzgojnim ukrepom od točk K8 do K10 5. člena pravilnika o pravicah in
dolžnostih učenk in učencev.

4. Jamstveni organ odloča na prošnjo katerekoli prizadete osebe tudi o
sporih, ki nastanejo znotraj šole v zvezi z izvajanjem tega pravilnika in
pravilnika o pravicah in dolžnostih učenk in učencev.

5. Jamstveni  organ  sklicuje  predsednik,  ki  vsakič  posebej  določi
zapisnikarja. Sporočilo o sklicu se dostavi članom organa vsaj 4 dni
pred sejo v pisni obliki.

6. Seje so veljavne, če je prisotna vsaj polovica in en član. Član, ki se ne
more udeležiti seje, mora pred njenim začetkom dostaviti predsedniku
jamstvenega organa utemeljeno opravičilo, po možnosti v pisni obliki.



7. Vsak član jamstvenega organa ima pravico do besede in glasovanja, ki
je javno. Vzdržati se pri glasovanju ni predvideno. V primeru enakega
števila glasov prevlada predsednikov glas.

8. Na  osnovi  5.  člena  statuta  dijakinj  in  dijakov  ima  jamstveni  organ
nalogo, da se izreče o prizivih učencev proti vzgojnim ukrepom, ki so
različne od začasne odstranitve iz šolske skupnosti.

9. Če upravičenec  vloži  priziv,  ki  mora  biti  v  pismeni  obliki,  ga  mora
predsednik jamstvenega organa vzeti na znanje ter s pismom sklicati
člane organa v roku 15 dni od vložitve omenjenega priziva.

10. Za  sejo  si  mora  predsednik  skrbno  priskrbeti  vse,  kar  lahko
koristi dejavnosti organa, ki ima namen, da zadevo na dnevnem redu
natančno presodi.

11. Izid priziva je treba prizadeti osebi pismeno sporočiti.

12. Jamstveni  organ  odloča  na  prošnjo  dijakov  in  vseh,  ki  imajo
interes, tudi o sporih, ki nastanejo znotraj šole glede izvajanja statuta
dijakinj in dijakov.
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