Na podlagi 51. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12ZUJF, 63/1) je ravnateljica DOŠ I LENDAVA dne, 24. 9. 2018 sprejela naslednja

PRAVILA O PRILAGAJANJU ŠOLSKIH
OBVEZNOSTI DOŠ I LENDAVA

I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravila urejajo prilagajanje šolskih obveznosti:
•


učencem, ki so perspektivni ali vrhunski športniki;
učencem, ki so perspektivni ali vrhunski mladi umetniki.

II. POGOJI ZA PRIDOBITEV STATUSA
2. člen
Status učenca perspektivnega športnika lahko pridobi učenec, ki je registriran pri nacionalni
panožni športni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez.
Učenec pridobi status perspektivnega športnika, če je obremenjen več kot 7 ur tedensko po
uradnem razporedu treningov in tekmovanj na teden v tekočem šolskem letu in je dosegel v
preteklem šolskem letu vidne uspehe.
Status učenca perspektivnega mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki se udeležuje državnih
tekmovanj s področja umetnosti.
Učenec pridobi status, če je obremenjen
šolskem letu in je pri tem uspešen.

z dodatnimi programi več kot 5 ur tedensko v tekočem

Status učenca vrhunskega športnika lahko pridobi učenec, ki doseže vrhunski športni dosežek
Mednarodne vrednosti.
Status učenca vrhunskega mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki dosega najvišja mesta oziroma
nagrade na državnih tekmovanjih s področja umetnosti.
Status pridobi učenec, za katerega razrednik oziroma oddelčni učiteljski zbor meni, da spoštuje
pravila šolskega reda, hišni red šole, nima neopravičenih izostankov, mu ni bil izrečen vzgojni
opomin, zastopa šolo v sistemu šolskih športnih tekmovanj oz. zastopa šolo na področju, na
katerem se vzporedno izobražuje, in ima primeren odnos do učencev in ostalih delavcev šole.

Učenec lahko v šolskem letu pridobi le en status.
3. člen
Eden izmed statusov iz prejšnjega člena se dodeli učencu, če so izpolnjeni pogoji iz prejšnjega člena
in po postopku, določenim s temi pravil
III. POSTOPEK DODELITVE IN TRAJANJE STATUSA
4. člen
Pridobitev statusov iz 2. člena tega pravilnika pisno predlagajo starši ali zakoniti
zastopnik (v nadaljevanju: starši) učenca.
Predlog za dodelitev statusa podajo starši in učenec na predpisanem obrazcu šole. Obvezne
priloge k predlogu za dodelitev statusa:
•
za status učenca perspektivnega športnika: potrdilo, da je registriran pri nacionalni panožni
športni zvezi in da tekmuje v uradnem tekmovanju te športne zveze; potrdilo športnega društva o
tedenskem urniku treningov, potrdilo športnega društva o doseženih uspehih na
tekmovanjih v preteklem šolskem letu.


za status učenca perspektivnega mladega umetnika: potrdilo o obiskovanju dodatnih
programov, potrdilo o tedenskem razporedu programa in potrdilo o doseženih uspehih na
tekmovanjih v preteklem šolskem letu;



za status učenca vrhunskega športnika: potrdilo o dosežku mednarodne vrednosti.



za status učenca vrhunskega mladega umetnika: potrdilo o dosežku mednarodne
vrednosti.

Če pridobitvi oziroma podaljšanju statusa učenca oziroma eden od staršev izrecno pisno
nasprotuje, statusa ni mogoče dodeliti, dokler se starša o tem ne sporazumeta. Status se učencu
dodeli praviloma z mesecem oktobrom v tekočem šolskem letu.
Predlog, skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev, je potrebno predložiti najkasneje do 20.
septembra za tekoče šolsko leto.
Izjemoma se lahko učencu dodeli status tudi med šolskim letom, če izpolnjuje predpisane pogoje.

5. člen
Šola dodeli učencu status najmanj za eno šolsko leto, iz utemeljenih razlogov pa lahko le za določen
čas v šolskem letu. Status preneha z zadnjim dnem obdobja, za katerega je bil dodeljen.

6. člen
Na začetku vsakega šolskega leta šola ob upoštevanju dokazil preveri, ali učenec izpolnjuje
pogoje za status, ki ga je imel v preteklem šolskem letu. Vlogo za podaljšanje statusa skupaj z
dokazili je treba predložiti najkasneje do roka, določenega v 4. členu tega pravilnika.
Če so izpolnjeni vsi predpisani pogoji za status, ga ravnatelj lahko podaljša.
7. člen
O dodelitvi statusa odloči ravnatelj s sklepom. Pred odločitvijo si pridobi mnenje razrednika v
prvem izobraževalnem obdobju in mnenje oddelčnega učiteljskega zbora v drugem in tretjem
izobraževalnem obdobju. Ravnatelj dodeli učencu status najmanj za eno šolsko leto, iz utemeljenih
razlogov pa lahko le za določen čas v šolskem letu.
8. člen
Sklep o dodelitvi statusa začne veljati, ko je izročen staršem učenca in vsaj eden od staršev s
podpisom potrdi, da z njim soglaša.
Dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti se sklene v osmih dneh po pridobitvi statusa in začne
veljati, ko ga podpiše vsaj eden od staršev učenca.
9. člen
Če med šolskih letom pride do sprememb, zaradi katerih ni mogoče izpolnjevati dogovorjenih
obveznosti, se lahko določi izvedbeni načrt za uresničevanje pravic in obveznosti iz statusa.
Izvedbeni načrt je priloga in sestavni del sklepa o dodelitvi statusa oziroma dogovora o
prilagajanju šolskih obveznosti.
Izvedbeni načrt pripravi razrednik in ga uskladi v oddelčnem učiteljskem zboru. Pri pripravi
upošteva učenčeve obveznosti iz izobraževalnega programa in tiste, zaradi katerih mu je bil status
dodeljen.
IV. PRILAGAJANJE OBVEZNOST
10. člen
Pravice in obveznosti oziroma prilagoditve šolskih obveznosti učencu perspektivnemu športniku
določi ravnatelj s sklepom o dodelitvi statusa.
O pravicah in obveznostih oziroma prilagoditvah šolskih obveznosti se šola in starši učenca pisno
dogovorijo.
11. člen
S sklepom o dodelitvi statusa oziroma dogovorom o prilagajanju šolskih obveznosti se
določijo medsebojne pravice in obveznosti, povezane s statusom, v skladu s tem pravilnikom in
drugimi predpisi.
Prilagodijo se:



obiskovanje pouka in drugih dejavnosti;
načini in roki za ocenjevanje znanja;



druge medsebojne pravice in obveznosti.

12. člen
Učencu se šolske obveznosti praviloma prilagodijo tako, da jih lahko opravi v posameznem
ocenjevalnem obdobju.
Obiskovanje pouka in drugih dejavnosti:
Učenec lahko izostaja od pouka in drugih oblik vzgojno-izobraževalnega dela v primeru:
•
•
•

če se udeležuje načrtovanih tekmovanj, ki jih organizira nacionalna panožna športna zveza,
največ 1 dan, če se je obveznost predhodnega dne končala po 21. uri,
če se udeležuje priprav na tekmovanja, ki jih organizira nacionalna panožna športna zveza.

Učenec mora biti prisoten pri pouku na dan nacionalnega preverjanja znanja.

13. člen
Obveznosti učenca pri pouku in drugih delih izobraževalnega programa:
• Učenec vestno opravlja svoje šolske obveznosti,
• učenec redno obvešča starše o svojem uspehu v šoli,
• če je koledar tekmovanj in priprav znan vnaprej, mora učenec o tem pravočasno seznaniti
razrednika,
• o odsotnosti zaradi tekmovanj, priprav in drugih obveznosti mora učenec razrednika obvestiti
vsaj tri dni pred odsotnostjo in mu najkasneje 5 dni po zaključku odsotnosti izročiti pisno potrdilo
kluba ali opravičilo staršev o odsotnosti,
• po potrebi in navodilih učitelja se udeleži dopolnilnega pouka.
14. člen
Način in roki za ocenjevanje znanja:
• O času ustnega ocenjevanja ter o rokih za oddajo izdelkov se učenec lahko dogovori z
učiteljem predmeta. Dogovorjenih rokov se je učenec dolžan držati.
• V primeru, da učenčeva obveznost/odsotnost traja več kot 1 delovni dan in manj kot 5
delovnih dni, je na dan prihoda v šolo oproščen ustnega in pisnega ocenjevanja znanja.
• V primeru, da učenčeva obveznost/odsotnost traja 5 delovnih dni ali več, je 5 delovnih dni po
prihodu v šolo oproščen pisnega ocenjevanja znanja.
• V primeru, da učenec v 1. ocenjevalnem obdobju pri določenem predmetu nima predpisanega
števila ocen, mora manjkajoče ocene pridobiti v 2. ocenjevalnem obdobju. O načinih in rokih
ocenjevanja se dogovori z učiteljem predmeta.
• V primeru izostanka od pouka v zvezi s statusom na dan pisnega ocenjevanja znanja, se z
učiteljem predmeta takoj ob prihodu v šolo dogovori o roku in načinu ocenjevanja.
• V primeru, da so izpolnjeni pogoji v zvezi z oprostitvijo ustnega oz. pisnega ocenjevanja
znanja, učenec o tem pred odsotnostjo obvesti razrednika in učitelja predmeta. O roku in načinu
ocenjevanja se dogovori z učiteljem predmeta takoj ob prihodu v šolo.
• Učenec ima možnost dodatnega posvetovanja z učiteljem predmeta o učni snovi, iz
katere bo ocenjen.

15. člen
Druge medsebojne pravice in obveznosti
Obveznosti staršev:
•
•
•
•

starši redno spremljajo uspeh in vedenje svojega otroka v šoli,
redno obiskujejo pogovorne ure in roditeljske sestanke,
starši v skladu s tem dogovorom pravočasno napovejo in opravičijo izostanke svojega otroka,
če se učencu poslabša uspeh, se dogovorijo z učiteljem, kako ga izboljšati.

Obveznosti učiteljev:
• glede na obveznosti in izostanke učenca, se z njim dogovorijo o načinih in rokih pisnega in
ustnega ocenjevanja,
• če se učenčevo znanje poslabša, ga napotijo k dopolnilnemu pouku,
• če je napovedana daljša odsotnost učenca, učitelj opredeli učno snov, ki jo bo obravnaval in s
tem seznani učenca,
• učenca usmerja k nadaljnjemu delu in ga navaja na samostojno učenje doma,
• razrednik spremlja izostanke in izvajanje prilagoditev šolskih obveznosti za učenca.

Obveznosti trenerjev oziroma učiteljev na šoli, kjer se učenec vzporedno izobražuje:

•
•
•

stalno spremljanje šolskega uspeha in vedenja svojih varovancev,
pravočasno pisno obveščanje o vsaki časovni spremembi treninga (pouka),
vnaprejšnje pisno obveščanje o vseh izostankih učenca od pouka zaradi priprav ali tekmovanj.

Obveznosti ravnatelja:
• izvajanje postopkov in ukrepov v skladu s temi pravili,
• upoštevanje predlogov učiteljev, staršev in učencev s statusom,
• obveščanje staršev, razrednikov in šole, kjer se učenci vzporedno izobražujejo, o
odvzemu ali prenehanju statusa oziroma mirovanju.
Obveznosti ravnatelja šole, na kateri se učenec vzporedno izobražuje:
•

obveščanje ravnatelja osnovne šole o prekinitvi šolanja učenca s statusom.

V. PRENEHANJE IN MIROVANJE STATUSA
Prenehanje statusa:

16. člen

Učencu s statusom preneha le-ta veljati v naslednjih primerih:
•
•
•
•

če se mu izreče vzgojni opomin,
če neopravičeno izostaja od pouka in drugih oblik vzgojno-izobraževalnega dela,
zaradi zlorabe opravičil o odsotnosti ali neopravičenega izrabljanja ugodnosti,
če se mu šolski uspeh pri več predmetih bistveno poslabša,

• če se preneha ukvarjati z dejavnostjo, zaradi katere mu je dodeljen,
• če to zahteva učenec in starši,
• s potekom časa, za katerega mu je bil dodeljen,
• če prenehajo razlogi, zaradi katerih mu je bil status dodeljen oz. če ni več učenec šole, na
kateri je pridobil status,
• V kolikor učenec odkloni sodelovanje v šolski reprezentanci iz neopravičljivih razlogov.
17. člen
Mirovanje statusa:
Ravnatelj lahko odloči, da učencu status miruje, če tako predlaga razrednik, učiteljski zbor ali
starši učenca. Med mirovanjem statusa učenec ne more uveljavljati pravic, ki so mu bile z njim
dodeljene. O mirovanju statusa odloči ravnatelj/-ica v osmih dneh po prejemu utemeljenega pisnega
predloga.
VI. VARSTVO PRAVIC
18. člen
Sklep o dodelitvi statusa oziroma dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti je enako obvezujoč za
vse, na katere se nanaša oziroma so ga podpisali.
19. člen
Učenec ali tisti, ki ga njegov status zadeva, lahko ob pridobivanju ali prenehanju statusa,
med mirovanjem oziroma v zvezi z uveljavljanjem pravic in obveznosti iz statusa zahteva, da se
odločitve preverijo, ali jim ugovarja, če meni, da so v nasprotju z določbami teh pravil,
sklepa, sklenjenega dogovora ali drugega akta oziroma predpisa.
Uvedbo postopka na šoli lahko zahtevajo starši učenca s pritožbo.
20. člen
O pritožbi zaradi neupoštevanja dogovorjenih pravic oziroma obveznosti, ki izhajajo iz statusa,
odloča pritožbena komisija.
Odločitev pritožbene komisije je dokončna.
21. člen
Če se v postopku ugotovi, da šola ni izpolnila dogovorjenih obveznosti, je dolžna učencu zagotoviti
novo možnost, da jih opravi, oziroma mu na drug način priznati pravico.
VII. KONČNA DOLOČBA
22. člen
Ta pravila začnejo veljati s 25. 9. 2018 in se lahko spreminjajo in dopolnjujejo po enakem
postopku kot so bila sprejeta.
V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot
nevtralni za ženske in moške.

VIII. PRILOGE PRAVILNIKA
•
•
•
•

predpisani obrazec vloge za pridobitev statusa učenca perspektivnega športnika
predpisani obrazec vloge za pridobitev statusa učenca vrhunskega športnika
predpisani obrazec vloge za pridobitev statusa perspektivnega mladega umetnika
predpisani obrazec vloge za pridobitev statusa učenca vrhunskega mladega umetnika

Lendava, 24. 9. 2018

Tatjana Sabo
ravnateljica/igazgatónő

