Osnovna 5ola Ivana
Losca 1
13 60 Vrh n ika

Ca n ka

rja

loli {Ur. l. Rt 5t. 8V05 UPB3, 7O21O7,707/10,8177, 4O/L2in 63/73, v nadaljevanju ZOsn) in 49. ilena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in

Na osnovi 51- ilena Zakona o osnovni
ZUJF

izobraievanja - ZOFVI (Ur. l. Rt lt. 76/07 UPB',36/08,58109 (64/09 pop. in 65/09 pop.), 20/11"
40112-ZUIF in 57/L24PCP-2D)je ravnateljica OS lvana Cankarja Vrhnika, mag. Polonca Surca Gerdina,
dne 30. 9. 2013 sprejela

PRAVILNIK OS lvana Cankaria Vrhnika

o prilagaianju solskih obveznosti
za uEence 5 statusom
5tevilka:22312013

1, alen

(splolne doloEbe)

o prilagajanju Solskih obveznosti podrobneie urejajo postopek za pridobitev statusa uienca
perspektlvne8a Sportnika, statusa uaenca whunskega iportnika, statusa uaenca perspektivnega
Pravila

mladega umetnika in statusa uaenca vrhunskega mladega umetnika.

S

temi pravili osnovna iola ureja

tudi postopke za pridobitev statusa, prilagajanje iolskih obveznosti, mirovanje, prenehanje

in

odvzem statusa, vodenje evidence in hrambo podatkov ter varstvo pravic.

2.

ilen

(pogoji zo dodelitcv stuarso)
perspektivnega
lportnika !ahko pridobi uEenec, kije registriran pri nacionalni panoini
Status uaenca
iportni zvezi in tekmuie v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panoinih zvez.
Status uienca vrhunskega Sportnika lahko pridobi utenec, ki dosere vrhunski Eportni doselek
mednarodne vrednosti.
Status uienca perspektivnega mladega umetnika lahko pridobi uienec, ki se udeletuje driavnih
tekmovanj s podroaja umetnosti.
Status utenca vrhunskega mladega umetnika lahko pridobi uienec, kidosega najvisja mesta oziroma
nagrade na driavnih tekmovanjih s podroaja umetnosti.
Status se uiencu dodeli praviloma prvi mese€ v tekoaem lolskem letu praviloma za eno 5olsko leto, i2
utemeljenih razlogov pa lahko le za doloien ias v iolskem letu.
l4iemoma se lahko uaencu status dodelitudi med iolskim letom, ae izpolnjuje predpisane pogoje.
sob dodeli status uaencu, ae izpolnjuje vse pogoje, doloaene z zakonom in temi praviti.
s statusom si uaenec pridobi ugodnosti, kijih iola in starii opredelijo v pisnem dogovoru.

u4

3.

ilen

(ptedlog zo dodelitev slotuso)
pridobitev
podajo
Predlog za
statusa
uaenievi starii alizakonit zastopnik (v nadaljevanju: starii) na
obrazcih, ki so priloga teh pravil, in ga hajkasneje do 20. septembra tekofega Solskega leta oddajo
razredniku aliv tajnistvo !ole.

O dodelitvi, odvzemu in mirovanju statusa odloai ravnateljica s sklepom. Pred odloaitvijo

si

ravnateljica za ufenca v prvem vzgojno-izobralevalnem obdobju pridobi mnenje razrednika, v
drugem in tretjem vzgojno-izobrarevalnem obdobiu pa tudi mnenje oddelanega uiiteljske8a zbora o
spostovanju doloiil Solskega hilnega reda, o njegovem vedenju ter o odnosu do drugih uiencev Sole
in do zaposlenih.

sklep o dodelitvi statusa zaane veljati, ko ie izro6en stariem uaenca in ko je podpisan dogovor o
prilagajaniu iolskih obveznosti.

4.

ilen

(ptiloge)
Predlogu za dodelitev statusaje potrebno

a)

priloiiti:

za dodelitev statusa uienca perspekivnega Sportnika potrdi,o, da je ufenec registriran pri
nacionalni panoZni Sportni zvezi in da tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih
panoinih zvez, urnik tedenske obremenitue v tekoiem Soiskem letu in potrdilo o rezultatih na

ddavnem nivoju za preteklo Solsko leto.
b) Za dodelitev statusa uaenca vrhunskega Sportnika potrdilo, daje uaenec registriran prinacionalni
panorni Sportni zvezi in da tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panoinih zvez,
urnik tedenske obremenitve v tekoaem solskem ietu in potrdilo o vrhunskem lportnem doseiku
mednarodne vrednosti.
c) Za dodelhev statusa uaenca persp€ktivnega mladega umetnika potrdilo o vpisu v drugo iolo
oziroma drug javnoveljavni program, potrdilo o tedenskem obsegu obveznosti v drugi ioli
oziroma dru8em javnoveljavnem programu in potrdilo o udeleibi uaeilca na drravnem
tekmovanju/-ih s podroaja umetnosti za preteklo lolsko leto.
d) Za dodelitev statusa uaenca vrhunskega mladega umetnika potrdilo o vpisu v drugo Solo oziroma
drug javnoveljavni program, potrdi,o o tedenskem obsegu obveznosti v dmgi ioli oziroma
drugem javnoveljavnem programu in potrdilo o osvojitvi nagrade oziroma 1.,2. ali 3. mesta na
driavnem tekmovanju/-ih s podrotja umetnostiza preteklo solsko leto.
ae vloga ni popolna (niso priloiena vsa dokazila) ali ni razumljiva, se starie pozove k dopolniwi vloge.

5. alen

(dodelitev stotuso)
Sola dodeli uiencu status za tekoae aolsko leto. O dodelitvi statusa odloii ravnateljica. Pred
odloiitvijo o dodelitvi statusa simora ravnateuica pridobiti:
- v prvem izobraievalnem obdobju mnenie razrednlka,
- v drugem in tretjem izobraievalnem obdobiu poleg mnenja razrednika tudi mnenje oddelane8a
ufiteljskega zbora.
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6. alen
(p til d g oi o nj e obvez n o ni )

Uiencu s statusom iz prvega, drugega, tretje8a in detrtega odstavka 2. ilena tega pravilnika se
prilagodijo iolske obveznosti.
Prjlagajanje io,skih obveznosti se uredi
dogovorom se pritagodijo zlasti:

-

s pisnim dogovorom med iolo in starsi

(Priloga 4). Z

odsotnostiod pouka in drugih oblik organizira nega dela;
obveznosti uaenca pri pouku in drugih oblikah organiziranega dela (domaae vaje, seminarske
naloge, dornaae branje...);
naaini in roki za ocenjevanje znanja oziroma izpolnjevanje drugih obveznostiter
moinostiza opravljanje predmetnega izpita, ae.ie neocenjen iz posameznih predmetov.
aas upraviaene

7.

ilen

(preoehonje stotusd)
lJdencu lahko preneha status, ki mu je bil dodeljen. status uaencu preneha:
na zahtevo statiev uienca,

je bilstatus dodeljen,
prenehajo
razlogi, zaradikaterihje bilstatus dodeljen,
te
de preneha s lolanjem na Osnovni ioli lvana cankarja Vrhnika,
s potekom aasa, za katere8a

-

ae se mu status odvzame.

O prenehanju statusa odloai ravnateljica. Pred odloaitvijo o prenehanju statusa si mora ravnateljica
pridobiti mnenie:
razrednika v prvem izobraievalnem obdobju in
razrednika ter oddelinega uaiteljskega zbora vdrugem in tretjem izobraievalnem obdobju.
S prenehanjem statusa uaencu prenehajo vse pravice, ki so mu bile dodeljene.

-

8. alen

(oduem stotuso)
ie uEenec ne izpolnjuje obveznosti iz dogovora oziroma ne opravlja svojih dolinosti, doloaenih z
zakonom ter drugimi predpisi in akti aole, mu iola lahko na predlog razrednika oziroma uaiteljskega
zbora zaaasno oriroma trajno odvzame status. O odvzemu statusa odlodi ravnateljica.
ee ie bil uEencu odvzet status, Ea l6hko izjemoma ponovno pridobi, ko izpolni vse obveznosti iz
dogovora. Uaenec ponovno pridobistatus po postopku za pridobitev statusa.

f. ilen
(mirownk sl.dtusd)
Uiencu Iahko zaradi bolezni, poskodbe ali drugih utemeljenih razlogov (neizpolnjevanie obveznosti iz
pisnega dogovora, uane teiave, ki imajo za posledico negatvne ocene ...) status miruje. Status miru.ie,
doklerobstajajo razlogi, na podlagi katerih je bilo odloaeno o mirovaniu.
Predlog za mirovanje statusa lahko podajo razrednik, ueiteljski zbor ali starsi utenca. Pred odloiitvijo
o mirovaniu statusa simora ravnateliica pridobiti mnenie:
razrednika v prvem izobraZevainem obdobju in
razrednika teroddelanega uaiteljskega zbora v drugem in tretjem izobraievalnem obdobju.
O mirovanju statusa odloii ravnateljica. V iasu mirovania statusa uienec ne more uveljavljati paavic,
ki so mu bile z njim dodeljene.
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10. Elen

(rodeiJe evidence in hrumbd poddtkov)
Evidenco o dodelitvi, mirovaniu, prenehaniu in odvzemu statusa vodi in hrani lola v skladu s Pravili o
zbiranju in zavarovanju osebnih podatkoveno leto po zakljuaku aolanja ufencev.

u.llen
(vorswo wvic)
Odloiba o dodelitvi statusa oziroma doSovor o prilagajanju lolskih obveznostije enako obvezujoa za
vse, na katere se nanasa oziroma so 8a podpisali.
Uienaevi starii lahko ob pridobivanju ali prenehanju statusa, med mirovanjem oziroma v zvezi z
uvel.iavljanjem pravic ih obveznosti iz statusa zahtevajo, da se odloiitve preverijo, alijim ugovarjajo,
ae menijo, da so v nasprotju z doloabami teh pravil, odloibo, s sklenjenim dogovorom ali z drugim
akom oziroma predpisom.

12, alen

(ptitoZbo)
pritoibi
glede
zoper
ravnateijice
statusa po teh pravilih oiiroma glede neupostevanja
O
odloaitev
pritoibena
pravic
komisija, ki .io imenuje Svet !ole. Odloaitev
in obveznosti odloia
dogovorjenih
pritoibene komisije je dokonEna.

13, Elen

(k@tne ddoihe)
Pravilnik OS tuana Cankarja vrhnika o prilagajanju Solskih obveznosti za uaence s statusom zaane
veljatl 1. 9. 2013.
z dnem vetjavnosti teh pravil preneha veijati lnterni pravilnik 05 lvana cankarja o prilagajanju iolskih
t 26812017, ki ga je Svet iole sprejel
obveznosti za uaence s statusom aportni

L5.6.201t.
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mag. Polonca surca Gerdina
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Priloge:

-

Vloga za dodelitev statusa perspektivnega iportnika (Priloga 1a)

vloga za dodelitev statusa vrhunskega lportnika {Priloga 1b)
Koledar tekmovanj in nastopov - status Eportnika (Priloga 2a)
Dokazilo o visokih doseikih na tekmovanjih - status iportnika (Priloga 3a)
Vloga za dodelitev statusa perspektivnega mladega umetnika (Priloga 1c)
Vloga za dodelitev statusa v.hunskega mladega umetnika (Prilo8a 1d)
Koledar tekmovanj in nastopov -status mladega umetnika (Priloga 2b)
Dokazilo o visokih doseikih na tekmovaniih - status mladega umetnika {Priloga 3b)
Dogovor o prilagajanju iolskih obveznosti (Priloga 4)
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