STATUS ŠPORTNIKA, UMETNIKA, RAZISKOVALCA
Status pridobi:
Status učenca kulturnika – umetnika, status učenca perspektivnega športnika in status učenca
raziskovalca pridobi učenec, za katerega razrednik oziroma oddelčni učiteljski zbor meni, da
spoštuje šolski red in ima primeren odnos do učencev in delavcev šole.
Status učenca kulturnika – umetnika si lahko pridobi učenec, ki se hkrati vzporedno
izobražuje v glasbenih, baletnih in drugih šolah, ki izvajajo javno veljavne programe.
Učenec pridobi status, če je obremenjen z dodatnimi programi več kot 5 ur tedensko v
tekočem šolskem letu in je pri tem uspešen.
Status učenca perspektivnega športnika (v nadaljevanju: učenec športnik) si lahko pridobi
učenec, ki trenira določeno športno zvrst, je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in
tekmuje na uradnih tekmovanjih teh zvez.
Učenec pridobi status športnika, če strnjeno trenira najmanj štirikrat tedensko po najmanj dve
šolski uri dnevno in na tekmovanjih posamično ali ekipno dosega vidnejše rezultate.
Status učenca raziskovalca pridobi učenec, ki opravlja raziskovalno nalogo in za katerega
mentor oceni, da pri svojem raziskovalnem delu potrebuje poseben čas za raziskovanje in če
narava njegovega raziskovalnega dela zahteva posebne ugodnosti.
O dodelitvi, odvzenu in mirovanju 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.
Oddaja vlog:
Pridobitev zgoraj navedenih statusov pisno predlagajo starši ali zakoniti zastopnik (v
nadaljevanju: starši) učenca in učenec.
K vlogi za pridobitev statusa je treba priložiti:
– za status učenca, ki se vzporedno izobražuje, potrdilo o vpisu v drugo šolo oziroma
drug izobraževalni program skupaj s tedenskim obsegom dejavnosti;
– za status učenca perspektivnega športnika potrdilo, da je registriran pri nacionalni
panožni športni zvezi, da tekmuje v uradnem tekmovanju te športne zveze skupaj z
rezultati in urnikom tedenske obremenitve v športni panogi;
– za status raziskovalca potrdilo mentorja, da učenec aktivno sodeluje pri mladinski
raziskovalni dejavnosti.
Vlogo skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev je potrebno predložiti najkasneje do 30.
septembra za tekoče šolsko leto.
Vlogo bo obravnavala posebna komisija, ki jo imenuje ravnatelj in bo presojala upravičenost
dodelitve statusa.
Sklep o dodelitvi:
Učencem, ki so do statusa upravičeni, ravnatelj izda sklep o odobritvi statusa. Sklep o
dodelitvi statusa začne veljati, ko je izročen staršem učenca in vsaj eden od staršev s
podpisom potrdi, da z njim soglaša.
Izjemoma se lahko učencu dodeli status tudi med šolskim letom, če izpolnjuje predpisane
pogoje.

Dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti:
Pravice in obveznosti oziroma prilagoditve šolskih obveznosti učencu s statusom določi
ravnatelj s posebnim pisnim dogovorom.
S sklepom o dodelitvi statusa in dogovorom o prilagajanju šolskih obveznosti se določijo
medsebojne pravice in obveznosti, povezane s statusom, v skladu s pravilnikom in drugimi
predpisi.
Prilagodijo se zlasti:
– obdobja obvezne navzočnosti pri pouku in drugih dejavostih šole,
– obveznosti učenca pri pouku in drugih delih izobraževalnega programa,
– način in roki za ocenjevanje znanja oziroma izpolnjevanje drugih obveznosti in
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
Podrobnejši pogoji za pridobitev statusa so objavljeni v Pravilih o prilagajanju šolskih
obveznosti OŠ Dravlje, ki je objavljen na spletni strani naše šole in na razpolago v svetovalni
službi.

