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dne 7.10.2009 sprejel

PRAVILA O PRILAGAJANJU ŠOLSKIH OBVEZNOSTI

1 SPLOŠNE DOLOCBE

Osnovna šola Dobravije s Pravili o prilagajanju šolskih obveznosti ureja postopek za
pridobitev statusa in prilagajanje šolskih obveznosti.

2 POSTOPEK ZA PRIDOBITEV STATUSA

Pridobitev statusa ucenca pisno predlagajo starši oziroma njegovi zakoniti zastopniki (v
nadaljevanju starši). Pisno vlogo za pridobitev statusa s priloženimi prilogami podpiše eden
izmed staršev in jo vloži v tajništvu šole.

2.1 Pogoji za pridobitev statusa
Ucenec, ki se vzporedno izobražuje v glasbenih ali drugih šolah, ki izvajajo javno veljavne
programe, oziroma je perspektivni športnik, lahko pridobi:

status ucenca, ki se vzporedno izobražuje,
status športnika.

Za pridobitev statusa je potrebno izpolnjevati še naslednje pogoje:
ucenec ob koncu ocenjevalnih obdobij nima negativne ocene;
ne izostaja neopraviceno od pouka;O
mu ni bil izrecen vzgojni ukrep;
tekmuje in dosega uspehe na državni ravni.

2.2 Rok za vložitev vloge
Predlog, skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev, je treba vložiti najkasneje do 30.
septembra tekocega šolskega leta. Status se ucencu odobri do 10. oktobra. Izjemoma se
lahko ucencu dodeli status tudi med šolskim letom, ce izpolnjuje predpisane pogoje.

2.3 Priloge k vlogi za pridobitev statusa
Ucenec, ki se vzporedno izobražuje, priloži:

potrdilo o vpisu v šolo, na kateri se vzporedno izobražuje,
urnik pouka in razpored tekmovanj.

Ucenec, ki želi pridobiti status perspektivnega športnika, k vlogi priloži:
potrdilo kluba/društva, da je registriran pri nacionalni panožni zvezi in da tekmuje v
uradnem tekmovanju te športne zveze z navedenimi podatki o casovnem tedenskem
razporedu treningov, priprav in tekmovanj;
potrdilo, da trenira najmanj trikrat tedensko in se udeležuje tekmovanj.

2.4 Dodelitev in trajanje statusa
Ucencu, ki izpolnjuje pogoje, dolocene s temi pravili, šola dodeli status za eno šolsko leto.
O dodelitvi statusa odloci ravnatelj s sklepom. Pred odlocitvijo si v prvem ocenjevalnem
obdobju pridobi mnenje razrednika, v drugem in tretjem izobraževalnem obdobju pa tudi
mnenje uciteljskega zbora. Sklep o dodelitvi statusa zacne veljati, ko je izrocen staršem
ucenca, in vsaj eden izmed staršev podpiše, da z njim soglaša.



2.4.1 Prenehanje statusa
Status ucencu preneha:

na zahtevo ucenca in staršev;
s potekom casa, za katerega mu je bil dodeljen;
ce prenehajo razlogi, zaradi katerih mu je bil status dodeljen;
ce ni vec ucenec šole, na kateri je pridobil status;
ce se mu status odvzame.

2.4.2 Zacasni oziroma trajni odvzem statusa
Ce ucenec po svoji krivdi ne izpolnjuje svojih qbveznosti, mu lahko šola zacasno ali trajno
status odvzame. O zacasnem in trajnem odvzemu statusa odloca ravnatelj v osmih dneh po
prejemu pisnega predloga razrednika ali uciteljskega zbora.

Ucencu se zacasno ali trajno odvzame status:
ce mu je bil izrecen vzgojni ukrep;
zaradi zlorabe opravicil o odsotnosti ali neopravicenega izrabljanja ugodnosti;
ce dobi pri razlicnih predmetih vec negativnih ocen;
ce je ob koncu ocenjevalnega obdobja pri enem ali vec predmetih ocenjen
negativno;
ce neopraviceno zavrne sodelovanje na tekmovanjih in prireditvah šole.

2.4.3 Ponovna pridobitev statusa
Ce je bil ucencu zacasno odvzet status, ga lahko ponovno pridobi, ko opravi vse obveznosti
iz dogovora.

3 PRILAGAJANJE ŠOLSKIH OBVEZNOSTI

Pravice in obveznosti oz. prilagoditve šolskih obveznosti se dolocijo s pisnim dogovorom
med šolo in starši, ki je priloga sklepa o podelitvi statusa. Z dogovorom se uredi:

obiskovanje pouka in drugih dejavnosti;
nacini in roki za ocenjevanje znanja, oziroma izpolnjevanje obveznosti;
obveznosti za uresnicevanje pravic (ucenca, staršev, razrednika, uciteljev);
posledice kršitev dogovora;
druge medsebojne pravice in obveznosti.

3.1.1 Obiskovanje pouka in drugih dejavnosti
Odsotnost ucenca od pouka zaradi statusa se lahko opravici samo na podlagi pisnega
opravicila staršev, kluba ali šole, kjer se ucenec dodatno izobražuje, odsotnost nad 5 dni
pouka odobri ravnatelj.

3.1.2 Preverjanje in ocenjevanje znanja
Ne glede na status se lahko znanje pisno in ustno preverja ne pa ocenjuje.
Zaradi tekmovanja ali nastopa, ki ga je imel ucenec prejšnji dan, se lahko naslednji dan
opravici ucitelju pred zacetkom šolske ure najvec dvakrat pri vsakem predmetu v
posameznem ocenjevalnem obdobju.
Za napovedano pisno ocenjevanje znanja se ucencu s statusom opravicila ne upošteva.

3.1.3 Nacini in roki za ocenjevanje znanja oziroma izpolnjevanje drugih obveznosti
S statusom pridobi ucenec naslednje ugodnosti:

z uciteljem se dogovori za datum ustnega ocenjevanja znanja obravnavane ucne
snovi;
ucenec si mora pridobiti ocene najkasneje deset delovnih dni pred redovaino
konferenco. Po tem casu ga lahko ucitelj vpraša nenapovedano;
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pisno ocenjevanje iz slovenšcine, matematike, tujega jezika lahko opravi individualno
pri rednem pouku, dopolnilnem pouku ali urah posvetovanja, ce je na dan pisnega
ocenjevanja opraviceno odsoten ali je imel prejšnji dan tekmovanje in je obremenitev
trajala vec kot tri ure ali se je zacela po 18. uri.

3.2 Obveznosti za uresnicevanje pravic
Ucenec s statusom mora izpolnjevati vse obveznosti kot ostali ucenci.

3.2.1 Obveznosti ucenca
vestno opravljanje svojih šolskih obveznosti;
vse izostanke od pouka mora vnaprej napovedati trener, izostanek pa nato opravicijo
starši;
ob odsotnosti ali povecanem obsegu tekmovanj in nastopov, ki ucencu ne dovoljujejo
redne priprave na pouk, se je ucenec dolžan dogovoriti za ustno in pisno
ocenjevanje znanja;
redno obvešcanje staršev in trenerjev o svojem uspehu v šoli;
ce je pri kakšnem predmetu znanje pomanjkljivo, mora ucenec redno obiskovati
dopolnilni pouk.

3.2.3 Obveznosti staršev
redno spremljajo uspeh in vedenje svojega otroka;
redno obiskujejo pogovorne ure pri razredniku in posameznih uciteljih;
v primeru slabših ocen se dogovarjajo z uciteljem o nacinu popravljanja le-teh;
z uciteljem se dogovarjajo o dodatni razlagi;
redno in pravocasno opravicujejo izostanke.

3.2.4 Obveznosti uciteljev
glede na obremenitve ucenca se z njim dogovorijo o casu pisnega in ustnega
preverjanja znanja;
ce je znanje slabše, napotijo ucenca k dopolnilnemu pouku;
ce je napovedana daljša odsotnost ucenca, ucitelj oznaci ucno snov, ki jo bo med
odsotnostjo ucenca obravnaval;
usmerja ucenca k nadaljnjemu delu in ga navaja na samostojno ucenje doma;
skupaj z ucencem pripravi individualni nacrt dela in preverjanja znanja.

3.2.5 Obveznosti razrednika
v šolski redovalnici v rubriki OPOMBE zapiše ucencu, ki mu je bil status podeljen,
crko Š (športnik) oziroma K (kulturnik),;
ob prenehanju statusa razrednik crko precrta oziroma ob zacasnem odvzemu vpiše
cas, ko status ne velja;
obvesti ravnatelja in starše o vseh kršitvah dogovorov v zvezi s statusom.

o pritožbi zaradi neupoštevanja dogovorjenih pravic oziroma obveznosti, ki izhajajo iz
statusa, odloca ravnatelj šole. O pritožbi zoper odlocitev ravnatelja glede statusa po teh
pravilih oziroma glede neupoštevanja dogovorjenih pravic in obveznosti odloca pritožbena
komisija.

Dobravije, 7.10.2009 Predsednica sveta šole
Martina Cernigoj
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