ŠOLSKA PRAVILA ZA PODROČJE PRAKTIČNEGA
USPOSABLJANJA Z DELOM

1. člen
Za opravljanje praktičnega usposabljanja z delom dijaki sklenejo kolektivno ali individualno
pogodbo (nikoli obeh hkrati). Kolektivna pogodba je pogodba med delodajalcem in šolo, s
katero šola dijakom poišče delodajalca za praktično usposabljanje z delom, lahko pa si ga
poišče tudi dijak sam. Individualna pogodba je pogodba med starši, delodajalcem in Obrtno
zbornico.
2. člen
V kolikor si želijo dijaki urediti individualno pogodbo, morajo to storiti do 30. 9. v tekočem
šolskem letu in o tem obvestiti šolo.
3. člen
Dijaki, ki imajo sklenjeno individualno pogodbo, opravljajo po 2. letniku vmesni preizkus.
4. člen
V primeru da delodajalec pri kolektivni pogodbi enostransko prekine pogodbo iz objektivnih
razlogov (zaprtje dejavnosti, selitev v drugi kraj, porodniški dopust in drugi razlogi, pri
katerih ni krivda na dijakovi strani), je šola dolžna dijaku poiskati novo učno mesto. V
primeru, da želi delodajalec prekiniti pogodbo za dijaka, ki ne izpolnjuje nalog in ne upošteva
navodil delodajalca, si mora dijak novega delodajalca poiskati sam.
5. člen
V primeru, da želi dijak zamenjati delodajalca, ker meni, da delodajalec krši določila pogodbe
ali kakorkoli drugače negativno vpliva na osebno integriteto posameznika, o tem odloča
komisija na podlagi vloge dijaka. Komisija preuči situacijo in lahko iz utemeljenih razlogov
dijaku dovoli, da si poišče novega delodajalca, vendar samo enkrat v času izobraževanja na
določenem programu. Z novim delodajalcem lahko sklene le individualno učno pogodbo.
6. člen
Komisijo iz 5. člena sestavljajo vodja praktičnega pouka, organizator PUD-a in razrednik.
7. člen
Za dijaka, ki gre na praktično usposabljanje z delom, šola uredi zavarovanje. Vsak dijak je
dolžan opraviti izpit iz varstva pri delu na šoli, še pred pričetkom praktičnega usposabljanja z
delom. Nekateri delodajalci pripravijo za dijake še dodatno izobraževanje s področja varstva
pri delu za svoja specifična področja. Dijaki so se dolžni udeležiti tudi tega usposabljanja.

8. člen
Dijak si sam priskrbi zaščitno obleko in obutev, ostala zaščitna sredstva priskrbi delodajalec.
9. člen
Dijak je na praktičnem usposabljanju z delom dolžan opravljati dela in naloge po navodilih
mentorja v podjetju oz. obratovalnici in skrbeti za urejenost delovnega mesta (priprava
delovnega mesta, čiščenje in urejanje).
10. člen
Dijaki morajo na delovno mesto prihajati točno. Do svojih mentorjev in drugih sodelavcev se
primerno obnašajo in imajo spoštljiv odnos. (Upoštevajo pravila bontona: jih vikajo,
uporabljajo besede: hvala, prosim, oprostite, ne govorijo neprimernih besed, gredo na malico
ali odmor, ko za to dobijo dovoljenje).
11. člen
V primeru bolezni mora dijak ali njegovi starši v 24-ih urah odsotnost sporočiti delodajalcu v
roku treh dni pa šoli (organizatorju PUD-a). Najkasneje v sedmih dneh po vrnitvi mora
razredniku dostaviti zdravniško opravičilo.
12. člen
Po presoji mentorja mora dijak manjkajoče ure nadoknaditi do 31. 8. tekočega šolskega leta.
13. člen
V času praktičnega usposabljanja z delom dijakom ne pripadajo športni dnevi in druge
aktivnosti, ki jih v času pouka organizira šola.
14. člen
Praktično usposabljanje z delom traja za dijaka največ 38 ur tedensko oz. največ 8 ur na dan.
Dijakov delovni čas se prilagodi urniku podjetja, razen v primeru, ko so kršene določbe 1.
odstavka tega člena.
15. člen
Praktično usposabljanje z delom se za dijake:
-

1. letnikov (SPI) izvaja: 3 tedne,
1. letnikov (SSI, NPI) izvaja: 2 tedna,
2. letnikov (SPI) izvaja: 3 tedne,
2. letnikov (SSI, NPI) izvaja: 2 tedna,
3. letnikov (SPI) izvaja: 18 tednov,

-

3. letnikov (SSI) izvaja: 2 tedna,
4. letnikov (SSI, PTI) izvaja: 2 tedna,
5. letnikov (PTI) izvaja: 2 tedna.

Dijaki bodo z datumi praktičnega usposabljanja z delom seznanjeni 1. septembra oz. na prvi
šolski dan.
16. člen
Za dijaka, šolo in delodajalca veljajo še vse ostale določbe Kolektivne učne pogodbe o
izvajanju praktičnega usposabljanja z delom in določbe Individualne učne pogodbe.

