
 
Datum:   

Številka:  

 

 

Na podlagi 3.1 točke Pravil o prilagajanju šolskih obveznosti (št.: 3/2019-status, sprejeta 12. 11. 2019)  

šola in starši sprejmejo 

 

D O G O V O R 

o prilagajanju šolskih obveznosti za učenca 

 

____________________________________________, _____________ razred 

 

s statusom učenca športnika 

 

 

 

Šola, ki jo zastopa ravnateljica mag. Francka Mravlje in starša oz. zakonita zastopnika učenca MAMA, 

OČE s tem dogovorom določajo medsebojne pravice in obveznosti  učenca s statusom športnika, ki mu je 

bil dodeljen z odločbo, številka _______________ dne, __________________, za šolsko leto 

_____________ in sicer: 

 

Obiskovanje pouka in drugih dejavnosti 

 Učenec/ka mora izpolniti vse šolske obveznosti kot ostali učenci. 

- Učenec/ka redno obiskuje pouk. 

- Vsak športni izostanek morajo straši (ali trener) napovedati razredniku vnaprej (praviloma vsaj tri 

dni pred izostankom).  

- Učenec/ka mora po prihodu v šolo prinesti pisno opravičilo za izostanek, najkasneje v petih dneh 

od zadnjega dneva izostanka. 

- Učenec/ka je dolžan/a zastopati šolo na tekmovanjih, pri katerih sodeluje šola, razen kadar je 

odsoten/a zaradi pomembnih tekmovanj v okviru svojega društva ali zveze. 

 

S statusom pridobi učenec naslednje ugodnosti: 

 

1. Preverjanje znanja 

 Ne glede na status se lahko znanje učenca kadarkoli ustno ali pisno preverja (brez ocenjevanja).  

 

2. Ocenjevanje znanja 

 V primeru odsotnosti ali povečanega obsega tekmovanj in nastopov, ki učencu ne dovoljujejo 

redne priprave na pouk, se mora učenec sam z učitelji dogovoriti za ustno in pisno ocenjevanje  

znanja. 

 

3. Pisno ocenjevanje znanja 

 Za napovedano pisno ocenjevanje znanja se učencu s statusom opravičilo ne upošteva.  

 Če je učenec na dan pisnega ocenjevanja znanja opravičeno odsoten, se za dan pisnega 

ocenjevanja sam dogovori z učiteljem. Če ni drugače dogovorjeno velja, da se pisno ocenjevanje 
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znanja opravi individualno pri rednem pouku, dopolnilnem pouku ali pri svetovalni uri, prvi 

naslednji dan, ko je učenec/ka v šoli. 

 

4. Ustno in druge oblike ocenjevanja znanja ter  izpolnjevanje drugih obveznosti  

 Učenec sam predlaga čas ustnega ocenjevanja učitelju v roku 15 dni od prejema statusa. Učitelj 

presodi ali  predlagan datum omogoča usvajanje učnega gradiva in ga sprejme. Če predlagan 

datum ni ustrezen, skupaj določita ustreznejšega. Učenec mora biti ocenjen 5 delovnih dni pred 

ocenjevalno konferenco. 

 Ko je ustno ocenjevanje znanja (v naprej) dogovorjeno, učenec ne more ponovno uporabiti statusa 

za dodatno opravičilo.  

 Če ni predpisane obvezne oblike ocenjevanja, učenec sam izbere tisto obliko, ki je zanj ugodnejša 

(pisno, ustno, seminarska naloga, izdelek). 

 Druge obveznosti kot so: domače branje, različni izdelki (seminarska naloga, plakat, druge oblike 

predstavitev ...) učenec opravi do datuma, ki ga učitelj za izpolnitev obveze postavi vsem 

učencem. V primerih izjemnih športnih obremenitev se lahko učitelj in učenec dogovorita 

drugače.  

 Na pisno prošnjo staršev lahko učenec s statusom ob zaključku rednega vzgojno izobraževalnega 

dela opravlja predmetni izpit iz enega ali več predmetov, če zaradi obremenitev v celem letu ni bil 

ocenjen oz. je bilo ocenjevanje (do pet dni pred zaključkom šolskega leta) časovno nemogoče. 

 Na pobudo trenerja učitelj športa pripravi individualni program športa za učenca s statusom. 

 

Obveznosti učenca 

 Učenec mora redno obveščati starše in trenerja o svojem uspehu v šoli. 

 Če učitelj določenega predmeta učencu predlaga obiskovanje dopolnilnega pouka, ga mora 

učenec, ko je prisoten v šoli, redno obiskovati. 

 

Obveznosti staršev 

 Redno spremljanje uspeha in vedenja svojega otroka. 

 Redno obiskovanje govorilnih ur pri razredniku in po potrebi pri posameznih učiteljih. 

 V primeru nižjih ocen se morajo starši dogovoriti s posameznimi učitelji o načinu in času 

popravljanja in izboljšanja ocen. 

 Starši morajo redno in pravočasno (vnaprej) pisno opravičiti izostanke učenca od pouka. 

 

Obveznosti razrednika 

 V šolski dokumentaciji (e-asistent) v rubriki OPOMBE zapiše pri učencu, ki ima status športnika 

oznako "Š" in oznako "MU" pri učencu, ki mu je bil podeljen status mladga umetnika. Ob 

prenehanju statusa razrednik oznako prečrta, v primeru začasnega odvzema pa vpiše čas, ko status 

ne velja. 

 V dnevniku šolskega dela posebej vpiše številko odločbe ravnatelja o dodelitvi statusa 

posameznemu učencu. 

 Sklicuje Oddelčni učiteljski zbor, na katerem učitelji usklajujejo roke in načine preverjanja in 

ocenjevanja znanja ter razrešujejo druga vprašanja v zvezi s prilagajanjem šolskih dejavnosti in 

izpolnjevanjem dogovorov v zvezi s statusom. 

 Razrednik vsako ocenjevalno obdobje na konferenci seznani učiteljski zbor in ravnatelja o uspehu 

in obisku pouka učenca/ke.  

 Obvešča ravnatelja in starše o vseh kršitvah dogovorov v zvezi s statusom. 

 Ravnatelju posreduje pisno mnenje z dokazili glede  odvzema statusa. 

 

Obveznosti učiteljev 

 Z učencem se dogovorijo za datume ustnega ocenjevanja. 

 V primeru težav pri predmetu učenca vključijo v dopolnilni pouk in mu ponudijo pomoč v času 

svetovalnih ur. 
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 V primeru napovedane daljše odsotnosti učenca, učitelji učencu opredelijo učno snov, ki jo bodo v 

času odsotnosti učenca obravnavali. 

 V primeru večjega števila treningov ali tekmovanj se z učencem dogovorijo o času opravljanja  

pisnega in ustnega preverjanja ter ocenjevanja znanja. 

 

Obveznosti ravnatelja 

 Ravnatelj postopa in ukrepa v skladu z določili Pravilnika o prilagajanju šolskih obveznosti.  

 Upošteva predloge učiteljev, staršev, učenca in mentorjev.  

 

Mirovanje, odvzem statusa 

 Status učenca/ke preneha oz. miruje, če je ob koncu ocenjevalnega obdobja učenec/ka neocenjen 

ali negativno ocenjen/a pri kateremkoli predmetu. 

 Če v roku enega meseca po konferenci učenec/ka pridobi oz. popravi negativne ocene, lahko status 

ponovno pridobi. 

 Učenec/ka lahko izgubi status zaradi neprimernega vedenja (Šolska pravila) in neopravičenega 

izostajanja (izostaja od pouka brez razloga strnjeno sli po urah, ne prinese opravičila za izostank v 

5-ih dneh od zadnjeag dneva odsotnosti …). 

 

Varstvo pravic 

Starši lahko ob pridobivanju ali prenehanju statusa, med mirovanjem oziroma v zvezi z uveljavljanjem 

pravic in obveznosti iz statusa zahtevajo, da se odločitve preverijo, ali jim ugovarjajo, če menijo, da so v 

nasprotju z določbami teh pravil, odločbo, s sklenjenim dogovorom ali drugim aktom oziroma predpisom. 

 

Poljčane, 1. 9. 2018 

                                                                                                                   mag. Francka Mravlje 
ravanteljica 

 

                             

 

                                                                        

S podpisom potrjujemo, da smo seznanjeni z vsebino dogovora, pravicami in obveznostmi, ki 

izhajajo iz pridobljenega statusa za otroka. 

 

                                                                                                                               Podpis staršev: 

 

Ime in priimek očeta:     ___________________________,     ___________________________     

 

 

Ime in priimek matere: ____________________________,   ____________________________ 


