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Na podlagi 27. člena Zakona o gimnazijah (Ur. l. RS 12/1996, 59/2001, 115/2006, 

6/2018 – ZIO-1, 68/2017, 46/2019) in 3. člena Pravilnika o šolskem redu v srednjih 

šolah (Ur. l. RS 30/2018, 70/2019) je ravnatelj Gimnazije Kranj, Koroška cesta 13, 

Kranj, dne 23. 10. 2020 sprejel  

 

ŠOLSKA PRAVILA GIMNAZIJE KRANJ 

1. člen 

(interni pravilniki) 

Sestavni deli šolskih pravil so naslednji interni pravilniki: 

1. Hišni red Gimnazije Kranj, 
2. Pravilnik Gimnazije Kranj o pohvalah, nagradah in priznanjih dijakom, 
3. Pravilnik o vzgojnem delovanju šole in izrekanju vzgojnih ukrepov. 

2. člen 

(varnost in zdravje udeležencev izobraževanja) 

Varnost in zdravje udeležencev izobraževanja se zagotavlja z upoštevanjem določil, 

vsebovanih v internih pravilnikih, določenih v 1. členu. Poleg tega se zagotavlja še z 

naslednjimi internimi akti šole:   

 

4. Pravilnik o hišnem redu v učilnicah, 
5. Pravilnik o dežurstvu dijakov na Gimnaziji Kranj, 
6. Pravilnik Gimnazije Kranj o šolskem redu na oblikah izobraževalnega dela 

izven rednega pouka, 
7. Pravilnik o dežurstvu strokovnih delavcev na Gimnaziji Kranj, 
8. Izjava o varnosti z oceno tveganja.  

3. člen 

(hišni red) 

Hišni red med drugim ureja prisotnost oziroma odsotnost pri pouku, pravila uporabe 

osebnih naprav za povezovanje s podatkovnim in telekomunikacijskim omrežjem, 

način komuniciranja s starši in druga pravila šolskega reda.  

 

4. člen 

(poučevanje na daljavo) 

Orodja in način uporabe orodij (aplikacij), ki jih šola uporablja za poučevanje na 

daljavo, pravila lepega vedenja in bontona pri učenju na daljavo, način zagotavljanja 

varnosti osebnih podatkov udeležencev poučevanja na daljavo in navodila za varno 
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uporabo orodij za poučevanje na daljavo določi šola s šolskimi pravili za uporabo 

orodij za poučevanje na daljavo. 

5. člen 

(način sprejemanja) 

Šolska pravila določi ravnatelj po predhodno pridobljenem mnenju učiteljskega 

zbora, Dijaške skupnosti in Sveta staršev ter z njimi seznani dijake in starše pred 

začetkom njihove veljavnosti.  

Pravilniki iz 1. člena se sprejemajo na enak način kot šolska pravila. Vsi ostali našteti 

akti v svojih določbah vsebujejo način sprejemanja oziroma spreminjanja akta, 

datum sprejetja in veljavnost.  

Gimnazija Kranj je sodobna in napredna šola, zato vse do sedaj naštete akte 

spreminja v skladu s potrebami in zahtevami časa (sprememba zakonodaje). 

Gimnazija Kranj je tudi šola tradicije in s tem povezanih pravil, ki ne morejo biti 

predmet razprave, spreminjanja in celo brisanja. Ta pravila vsebuje interni akt Deset 

zapovedi za prijetno bivanje v šoli. Objavljen je v avli in v tajništvu šole. 

Ta pravila začnejo veljati in se uporabljati 30. 10. 2020. 

 

Ravnatelj  

mag. Aljoša Brlogar  


