
 

 

 

PROJEKT SUBOTICA 

 

V Projektu Subotica od leta 2017 leto sodelujemo s Srednjo kemijsko in tehnološko šolo iz Subotice. V 

času korone nismo sodelovali, sedaj spet obnavljamo sodelovanje. 

Spomladi 2023 bo 16 dijakinj in dijakov drugih letnikov naše šole za pet dni odpotovalo v Subotico, kjer 

bo srbska srednja šola pripravila program za naše dijake. Ogledali si bomo Subotico z okolico, srednjo 

šolo, kjer bomo sodelovali pri laboratorijskem delu, obiskali bomo Palićko jezero, opazovali bomo 

ptice… Poleg strokovnega sodelovanja gre za spoznavanje drugačne kulture, jezika in navad. 

Del stroškov krijejo dijaki (starši, skrbniki dijaka), del stroškov krije šola. 

Dijake bosta spremljali dve profesorici. 

Za udeležence na projektu veljajo šolska pravila in drugi dogovori o udeležbi na projektu. 

Za izvedbo projekta, za izbor dijakov udeležencev se pripravi Pravila o izbiri dijakov za udeležbo v 

projektu Subotica. Udeležence se izbere na osnovi izkazanega interesa za udeležbo (oddane vloge). 

Zainteresirani dijaki (2. letnik) se v projekt prijavijo s pisno vlogo – rok za prijavo je 23. 1. 2023 

(izpolnjen obrazec s prilogami se odda mentorici oz. vodji projekta).  

 

 Vodja projekta: Petra Marinič, prof. 
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Pravila o izbiri dijakov za udeležbo v 
projektu Subotica 

 

 

 
1. člen 

 
Projekta Subotica se lahko udeležijo dijaki drugega letnika programov gimnazija, kemijski  tehnik in 
farmacevtski tehnik. Predvidoma se projekta lahko udeležijo štirje dijaki iz vsakega razreda drugega 
letnika. Z udeležbo dijaka v projektu  se  morajo strinjati starši,  kar potrdijo s podpisano izjavo.  
 
Dijak za udeležbo prispeva 150 EUR, razliko stroškov projekta do polne cene krije šola. 
 
Dijaki mentorici projekta oddajo vlogo s prilogami do 23. 1. 2023. Vloga in razpisni pogoji bodo 
objavljeni na spletni strani šole. 

 

 
2. člen 

 
K projektu se ne more prijaviti dijak, ki mu je bil v času enega koledarskega leta pred  dnevom zaključka 
roka za prijave izrečen vzgojni ukrep.  

 

 
3. člen 

 
Razpis za sodelovanje v projektu se objavi na šolski spletni strani.  
 

 
4. člen 

 
Do določenega datuma oddajo dijaki koordinatorici Projekta Subotica popolno vlogo, ki vsebuje:  
 

- prijavo na razpis (obrazec),  
- soglasje staršev (obrazec) 
- in dokazila o  dosežkih pod točkami 6 in 7 (fotokopije dokazil ali potrdila, podpisana s strani 

učiteljev in mentorjev).  Upoštevajo se dosežki iz časa šolanja na GSŠKF Ruše.  
 
Nepopolne vloge in prijave, vloge oddane po roku, se v postopku izbora ne upoštevajo. 
 
 

5. člen 

 
Izbirni postopek vodi komisija za izbor dijakov za udeležbo v Projektu Subotica (v nadaljevanju 
komisija), ki  jo za tekoče šolsko leto imenuje ravnatelj. Po opravljenem točkovanju in rangiranju 
dijakov, komisija seznani  dijake z rezultati izbora.  
 

 
  



6. člen 

 
Kriteriji izbire in točkovnik so naslednji:  
 

1. Splošni učni uspeh za zadnje zaključeno šolsko leto 
Dijak prejme:  

- 5 točk za odličen uspeh,  
- 4 točke za prav dober uspeh,  
- 3 točke za dober uspeh.  

 
2. Ocena razrednika  

Dijaka oceni razrednik (lahko s sodelovanjem oddelčnega učiteljskega zbora) po treh kriterijih: 
a) 5, 4, 3, 2 ali 1 točka za izpolnjevanje šolskih obveznosti, aktivno sodelovanje pri pouku, 

upoštevanje  dogovorov. 
b) 5, 4, 3, 2 ali 1 točka za dobre miselne sposobnosti, ustvarjalnost, razgledanost in visoko 

motivacijo  za pridobivanje novih znanj.  
c) 5, 4, 3, 2 ali 1 točka za odnos dijaka do učiteljev in sošolcev ter vedenje pri pouku.  

 
3. Odsotnost od pouka  

Upoštevajo se neopravičene ure v času enega koledarskega leta pred dnevom zaključka roka za 
prijave.  

 
Dijak prejme:  

- 5 točk za 0 neopravičenih ur,   
- 3 točke za 1 – 4 neopravičene ure,   
- 0 točk za 5 ali več neopravičenih ur.  

 
4. Tekmovanja in raziskovalne naloge  

Dijak, posameznik, prejme za tekmovanja iz znanja: 
- 3 točke za 1. – 3. mesto na državnem nivoju in mednarodnem nivoju ali zlato priznanje,  
- 2 točki za 1. – 3. mesto na regijskem nivoju ali srebrno priznanje, 
- 1 točko za 1. – 3. mesto na šolskem tekmovanju ali bronasto priznanje.  

 
Dijak, posameznik, prejme za tekmovanja s področja športa in kulture:  

- 2 točki za 1. – 3. mesto na državnem ali mednarodnem nivoju,  
- 1 točko za 1. – 3. mesto na regijskem nivoju.  

 
Dijak, ki tekmuje v paru ali skupini, prejme za tekmovanja s področja športa in kulture:  

- 1 točko za 1. – 3. mesto na državnem ali mednarodnem nivoju.  
 
Dijak lahko iz tega kriterija doseže največ 5 točk. Upoštevajo se dosežki iz časa šolanja na GSŠKF Ruše. 
 

5. Ostale aktivnosti 
Dijak prejme po 1 točko iz naslednjih del: predstavljanje šole, njenih učnih programov ter drugih 
dejavnosti  zunaj šole, nastopanje za šolo na proslavah in predstavah, pridobitev naziva ”naj dijak šole”, 
aktivno  sodelovanje v odboru dijaške skupnosti in podobno.  
 
Dijak lahko iz tega kriterija doseže največ 5 točk (redno ali večkratno sodelovanje). Potrdila izdajo 
mentorji  aktivnosti.  

 



7. člen 

Vso dokumentacijo, ki je podlaga za izbiro dijakov, hrani koordinatorica Projekta Subotica. Dijaku se na 
željo omogoči  vpogled v obrazce za točkovanje (v roku 8 dni od seznanitve z izborom). Dijak lahko 
najkasneje naslednji dan po vpogledu na komisijo naslovi pisni  ugovor na izračun ocene, če je pri 
izračunu prišlo do računske napake.   

Komisija ponovno pregleda izračun in  popravi morebitne ugotovljene napake ter ustrezno spremeni 
vrstni red dijakov. Odločitev komisije je dokončna.  

8. člen 

Ta pravila je sprejel ravnatelj šole in veljajo od vključno šolskega leta 2022/23 naprej do spremembe. 
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