Na osnovi 5. člena Pravil o prilagajanju šolskih obveznosti OŠ Frana Kranjca sklepamo

DOGOVOR o prilagajanju šolskih obveznosti učencu s statusom
med Osnovno šolo Frana Kranjca Celje, ki jo zastopa ravnateljica Danica Šalej, in starši (skrbniki):
oče:…………………………..………………………..... mati:……..………………..………………………….
učenca/ke ……….……….……………………….…………………… razreda …….………, šol. leto …………….,
ki mu/ji je bil dodeljen status kulturnika / športnika dne ……………..
A) Prisotnost pri pouku
1. Učenec s statusom je praviloma navzoč pri pouku in drugih oblikah vzgojno-izobraževalnega programa (dnevi
dejavnosti, ekskurzija, …). Status omogoča učencu odsotnost od pouka in drugih šolskih dejavnosti na osnovi
predhodne napovedi učenca, staršev, trenerja ali mentorja razredniku, izostanek pa opravičijo starši.
B) Način in roki za ocenjevanje znanja in izpolnjevanje drugih obveznosti
2. Učenec je dolžan in odgovoren, da pridobi predpisano število ocen v šolskem letu (najmanj 3 oz. 6 ocen).
3. Pisne ocene praviloma pridobi v rednih napovedanih rokih pisnega ocenjevanja oddelka. Če učenec v teh rokih ni
prisoten pri pouku, se z učiteljem dogovori za njemu prilagojen termin, ki ga mora upoštevati. Učitelj je vodja
usklajevanja datumov.
4. Učenec se za datum in način pridobitve ustnih in drugih ocen (izdelkov, projektnega dela, nastopov itd.) dogovori s
posameznim učiteljem. Dogovora se mora držati.
5. Ob neopravičeni odsotnosti ali izmikanju lahko učitelj oceni učenčevo znanje brez napovedi prvo uro prisotnosti pri
pouku določenega predmeta.
6. Pet delovnih dni pred redovalno konferenco učenec ne more več koristiti bonitet iz naslova statusa. V teh dneh
učitelji ocenjujejo znanje učenca s statusom v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja učencev v
OŠ, ki velja za vse učence.
C) Obveznosti učenca pri pouku
7. Učenec je dolžan poskrbeti, da nadomesti znanje, ki ga je zaradi odsotnosti pri pouku zamudil. Zato sam poišče
informacije o šolskem delu za čas odsotnosti od pouka, si priskrbi zapiske o predelani snovi in opravi druge
obveznosti iz pouka najkasneje v treh dneh po vrnitvi v šolo.
8. Če učenec ne dosega pričakovanih rezultatov pri pouku, se z učiteljem dogovori za obiskovanje dopolnilnega pouka
in/ali druge, npr. učne pomoči prostovoljcev. Obiskovanje teh oblik pomoči je v tem primeru zanj obvezno.
D) Druge medsebojne obveznosti in pravice
9. Učenec s statusom se mora potruditi, da vestno opravlja svoje šolske obveznosti, se ravna v skladu s hišnim redom
in zgledno zastopa šolo na prireditvah in tekmovanjih.
10. Učenec o svojem šolskem uspehu redno obvešča starše in mentorja oz. trenerja. Starši se informirajo o uspešnosti
učenca, rokih preverjanja in ocenjevanja in učenčevem odnosu do šolskega dela najmanj enkrat mesečno pri
razredniku in po potrebi pri drugih učiteljih.
11. Učenec lahko izkoristi možnost dodatnega individualnega posvetovanja s posameznim učiteljem (mentorske ure).
12. V primeru pogoste odsotnosti od pouka učenec ne opravlja rednega dežurstva v šoli (presodi razrednik).
13. Učenec, ki zaradi pogostega izostajanja kljub prilagoditvam ne uspe doseči pričakovanih rezultatov, lahko v
dogovoru med učiteljem in starši ob koncu šol. leta opravlja predmetni izpit iz določenega predmeta.
14. Če med šolskim letom pride do sprememb, zaradi katerih učenec ne more izpolnjevati dogovorjenih obveznosti,
lahko razrednik po usklajevanju z oddelčnim učiteljskim zborom pripravi podrobnejši izvedbeni načrt.
E) Prenehanje statusa
15. Status preneha, če učenec prekine z dejavnostjo, zaradi katere mu je bil dodeljen status. O tem morajo starši šolo
takoj obvestiti.
16. Če ima učenec ob zaključku ocenjevalnega obdobja eno ali več nezadostnih ocen.
17. Če učenec ne izpolnjuje dogovorjenih obveznosti iz tega dogovora.
18. Če krši hišni red in šolska pravila.
19. Učitelj ali oddelčni učiteljski zbor v teh primerih lahko pisno predlaga odvzem statusa. Status se lahko odvzame
začasno ali stalno, pri vseh ali le pri nekaterih predmetih.
20. Na utemeljen pisni predlog učenca, staršev ali razrednika lahko status tudi miruje. Med mirovanjem statusa učenec
ne more uveljavljati pravic, ki so mu bile z njim dodeljene.
21. Ob presoji za dodelitev statusa velja dosedanje upoštevanje pogojev.
Status stopi v veljavo naslednji dan po podpisu tega dogovora.
Datum: …………
Starši: …………………………

Ravnateljica: Danica Šalej

