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PRAVILA
o prilagajanju šolskih obveznosti
1 SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Na podlagi 51. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 63/13) lahko učenec
pridobi status perspektivnega ali vrhunskega športnika ter status perspektivnega ali
vrhunskega mladega umetnika.
Status učenca perspektivnega športnika lahko pridobi učenec, ki je registriran pri
nacionalni panožni športni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih
panožnih zvez.
Status učenca vrhunskega športnika lahko pridobi učenec, ki doseže vrhunski športni
dosežek mednarodne vrednosti.
Status učenca perspektivnega mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki se udeležuje
državnih tekmovanj s področja umetnosti.
Status učenca vrhunskega mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki dosega najvišja
mesta oziroma nagrade na državnih tekmovanjih s področja umetnosti.
2. osnovna šola Slovenska Bistrica s Pravili o prilagajanju šolskih obveznosti tako ureja:
–
postopek za pridobitev statusa perspektivnega športnika, status vrhunskega
športnika, status perspektivnega mladega umetnika in status vrhunskega mladega
umetnika,
–
prilagajanje šolskih obveznosti,
–
varstvo pravic,
–
končne določbe.
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2 POSTOPEK ZA PRIDOBITEV STATUSA
2. člen
(namembnost statusa)
Status učenca1 perspektivnega ali vrhunskega športnika in učenca perspektivnega ali
vrhunskega umetnika je namenjen učencem, ki dosegajo vrhunske rezultate na
področju športa ali kulture na državnem ali mednarodnem nivoju. Zaradi treningov, vaj,
priprav, nastopov, turnej ali tekmovanj so dodatno dnevno obremenjeni ali več dni na
mesec odsotni od pouka. Zato potrebujejo prilagajanje šolskih obveznosti, da lahko
kljub obremenitvam in odsotnostim svoje šolske obveznosti uspešno opravijo.

3. člen
Pridobitev statusa učenca pisno predlagajo starši oziroma zakoniti zastopniki učenca (v
nadaljevanju: starši).
Pisno vlogo za pridobitev statusa na že pripravljenem obrazcu, s priloženimi prilogami,
podpiše in vloži eden izmed staršev.

2.1 POGOJI ZA PRIDOBITEV STATUSA

4. člen
(pogoj za pridobitev status učenca perspektivnega športnika)

Za pridobitev statusa učenca športnika mora kandidat izpolnjevati naslednje pogoje:
 obiskuje 7., 8. ali 9. razred,
 registriran je v nacionalni panožni športni zvezi,
 aktivno tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih panožnih športnih zvez,
 ima vsaj 10 ur na teden treningov, vaj, tekmovanj,
 je zaradi treningov, vaj, tekmovanj ali priprav odsoten od pouka več dni v
mesecu,
 kot perspektivni športnik je v zadnjem letu na državnem tekmovanju dosegel
rezultat od 1. do 3. mesta,
 v tem šolskem letu načrtuje udeležbo na državnih tekmovanjih,
 v prejšnjem šolskem letu je redno izpolnjeval šolske obveznosti,
Pomen besede »učenec« se nanaša na učence in učenke. Tudi besede »učitelj, mentor, starši« se
nanašajo na oba spola.
1
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v letošnjem šolskem letu redno izpolnjuje šolske obveznosti, tudi domače naloge,
ima spoštljiv odnos do drugih učencev in delavcev šole,
drži se dogovorov z učitelji,
ne zamuja k pouku,
ob koncu ocenjevalnih obdobij nima negativne ocene,
neopravičeno ne izostaja od pouka, nima nobene neopravičene ure,
nima izrečenega vzgojnega opomina,
v prejšnjem šolskem letu ni kršil Pravil šolskega reda in jih tudi v letošnjem
šolskem letu ne krši.

5. člen
(pogoj za pridobitev status učenca vrhunskega športnika)

Za pridobitev statusa učenca vrhunskega športnika mora kandidat izpolnjevati naslednje
pogoje:
 obiskuje 7., 8. ali 9. razred,
 registriran je v nacionalni panožni športni zvezi,
 aktivno tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih panožnih zvez,
 ima vsaj 10 ur na teden treningov, vaj, tekmovanj,
 je zaradi treningov, vaj, tekmovanj ali priprav odsoten od pouka več dni v
mesecu,
 kot vrhunski športnik je v zadnjem letu na mednarodnih tekmovanjih dosegel
rezultat od 1. do 3. mesta,
 v tem šolskem letu načrtuje udeležbo na mednarodnih tekmovanjih,
 v prejšnjem šolskem letu je redno izpolnjeval šolske obveznosti,
 v letošnjem šolskem letu redno izpolnjuje šolske obveznosti, tudi domače naloge;
 ima spoštljiv odnos do drugih učencev in delavcev šole,
 drži se dogovorov z učitelji,
 ne zamuja k pouku,
 ob koncu ocenjevalnih obdobij nima negativne ocene,
 neopravičeno ne izostaja od pouka, nima nobene neopravičene ure,
 nima izrečenega vzgojnega opomina,
 v prejšnjem šolskem letu ni kršil Pravil šolskega reda in jih tudi v letošnjem
šolskem letu ne krši.
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6. člen
(pogoj za pridobitev status učenca prespektivnega mladega umetnika)
Za pridobitev statusa perspektivnega mladega umetnika mora učenec izpolnjevati
naslednje pogoje:
 obiskuje 7., 8. ali 9. razred naše šole,
 najmanj 10 ur na teden strnjeno vadi v skupini ali samostojno pod vodstvom
mentorja,
 kot perspektivni mladi umetnik se udeležuje državnih tekmovanj na področju
umetnosti, v zadnjem letu se je udeležil najmanj dveh tekmovanj,
 zaradi nastopov, koncertov ali turnej je odsoten od pouka več dni na mesec, v
šolskem letu,
 v prejšnjem šolskem letu je redno izpolnjeval šolske obveznosti,
 v letošnjem šolskem letu redno izpolnjuje šolske obveznosti, tudi domače naloge;
 ima spoštljiv odnos do drugih učencev in delavcev šole,
 drži se dogovorov z učitelji,
 ne zamuja k pouku,
 ob koncu ocenjevalnih obdobij nima negativne ocene,
 neopravičeno ne izostaja od pouka, nima nobene neopravičene ure,
 nima izrečenega vzgojnega opomina,
 v prejšnjem šolskem letu ni kršil Pravil šolskega reda in jih tudi v letošnjem
šolskem letu ne krši.

7. člen
(pogoj za pridobitev status učenca vrhunskega mladega umetnika)
Za pridobitev statusa vrhunskega mladega umetnika mora učenec izpolnjevati
naslednje pogoje:
 obiskuje 7., 8. ali 9. razred naše šole,
 najmanj 10 ur na teden strnjeno vadi v skupini ali samostojno pod vodstvom
mentorja,
 kot vrhunski mladi umetnik je v zadnjem letu dosegel rezultat ali nagrado od 1.
do 3. mesta na državnih tekmovanjih s področja umetnosti,
 zaradi nastopov, koncertov ali turnej je odsoten od pouka več tednov v šolskem
letu,
 zaradi vaj je dodatno dnevno obremenjen,
 v tem šolskem letu načrtuje nastope in udeležbo na tekmovanji,.
 v prejšnjem šolskem letu je redno izpolnjeval šolske obveznosti,
 v letošnjem šolskem letu redno izpolnjuje šolske obveznosti, tudi domače naloge;
 ima spoštljiv odnos do drugih učencev in delavcev šole,
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drži se dogovorov z učitelji,
ne zamuja k pouku,
ob koncu ocenjevalnih obdobij nima negativne ocene,
neopravičeno ne izostaja od pouka, nima nobene neopravičene ure,
nima izrečenega vzgojnega opomina,
v prejšnjem šolskem letu ni kršil Pravil šolskega reda in jih tudi v letošnjem
šolskem letu ne krši.

2.2 ROK ZA VLOŽITEV VLOGE
8. člen
Predlog za status učenca poda eden od staršev/zakonitih zastopnikov učenca na
vnaprej pripravljenem obrazcu (na voljo na šolski spletni strani ali v tajništvu), skupaj z
dokazili o izpolnjevanju pogojev, predloži najkasneje do 30. septembra tekočega
šolskega leta.
Izjemoma se lahko učencu dodeli status tudi med šolskim letom, če dosega uspehe in
izpolnjuje predpisane pogoje.

2.3 PRILOGE K VLOGI ZA PRIDOBITEV STATUSA
9. člen
K vlogi za pridobitev statusa učenca perspektivnega ali vrhunskega športnika je
potrebno priložiti:
 potrdilo društva/kluba, da je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in da
tekmuje v uradnem tekmovanju te športne zveze,
 dokazila o ustreznih dosežkih na tekmovanjih v zadnjem letu (potrdi trener ali
klub),
 podatki o načrtovanju priprav, nastopov in tekmovanj (potrdi trener ali klub),
 potrdilo o tedenskem obsegu treningov ali vaj (potrdi trener ali klub),
 pisno utemeljen razlog, zakaj učenec potrebuje ta status (na obrazcu Vloga).
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10. člen

K vlogi za pridobitev statusa učenca perspektivnega ali vrhunskega mladega umetnika
je potrebno priložiti:
 podatke o načrtovanju priprav, nastopov in tekmovanj (potrdi mentor ali učitelj, če
je učenec vključen v šolo, klub, društvo ali združenje),
 dokazilo o tedenskem obsegu vaj ali treningov (potrdi mentor ali učitelj),
 načrt nastopov in tekmovanj (potrdi mentor ali učitelj),
 pisno utemeljen razlog, zakaj učenec potrebuje ta status (na obrazcu Vloga).
11. člen
Če pridobitvi oziroma podaljšanju statusa učenca eden od staršev izrecno pisno
nasprotuje, statusa ni mogoče dodeliti, dokler se starši o tem ne sporazumejo.

2.4 DODELITEV STATUSA
12. člen
Status dodeli šola, na kateri je učenec vpisan, če so izpolnjeni vsi pogoji, določeni s
temi pravili.
Šola dodeli učencu status za tekoče šolsko leto, ki velja do konca šolskega leta. Iz
utemeljenih razlogov pa lahko dodeli status le za določen čas v tekočem šolskem letu.

2.4.1 Odločanje o dodelitvi statusa
13. člen
O dodelitvi statusa odloči ravnateljica z odločbo. Priloga odločbe je tudi Dogovor o
določitvi medsebojnih pravic in obveznosti, povezanih s statusom, v skladu s temi pravili
in drugimi predpisi.

14. člen
Pred odločitvijo o dodelitvi statusa si mora ravnateljica pridobiti mnenje oddelčnega
učiteljskega zbora.
8
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2.4.2 Možnost ustanovitve komisije za preverjanje statusa
15. člen
Ravnateljica lahko imenuje veččlansko komisijo za preverjanje statusa v sestavi: učitelj
športne oziroma glasbene ali likovne umetnosti, razrednik in pomočnica ravnateljice.
Komisija preverja in ugotavlja pogoje za pridobitev statusa in predlaga ravnateljici
dodelitev statusa učencu.
Komisija sprejme predlog za dodelitev statusa z večino glasov v roku 20 dni po prejemu
vloge. Pred tem si pridobi mnenje oddelčnega učiteljskega zbora v drugi in tretji triadi.
16. člen
Odločba o dodelitvi statusa začne veljati, ko je izročena staršem učenca in vsaj eden od
staršev podpiše Dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti ter en podpisan izvod vrne
šoli.

2.5 PRENEHANJE STATUSA
17. člen
Status (perspektivnega/vrhunskega športnika ali umetnika) učencu preneha:
–
na zahtevo učenca in staršev,
–
s potekom časa, za katerega mu je bil dodeljen,
–
če prenehajo razlogi, zaradi katerih mu je bil status dodeljen.
–
če ni več učenec šole, na kateri je pridobil status,
–
če se mu status odvzame.

2.5.1 Začasni oziroma trajni odvzem statusa
18. člen
Če učenec po svoji krivdi ne izpolnjuje obveznosti iz Dogovora oziroma zaradi kršitve
njegovih dolžnosti, določenih z zakonom ter drugimi predpisi in akti šole, mu šola lahko
status odvzame:
–
začasno oziroma
–
trajno.
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19. člen
O začasnem in trajnem odvzemu statusa odloči ravnateljica v osmih dneh po sprejemu
pisnega predloga razrednika ali učiteljskega zbora po predhodnem mnenju oddelčnega
učiteljskega zbora.
20. člen
Učencu se odvzame status, če:
 zamuja k pouku,
 ima eno ali več neopravičenih ur,
 mu je bil izrečen vzgojni ukrep,
 mu je bil izrečen vzgojni opomin,
 zlorabi opravičevanje in se ne drži dogovorov,
 ne izpolnjuje svojih obveznosti pri predmetih,
 če ima eno ali več negativnih ocen pri predmetih,
 če s svojim odnosom ovira in moti učence in učitelje pri rednem pouku,
 krši Pravila šolskega reda.

Mnenje o dejstvih in okoliščinah, povezanih z neizpolnjevanjem obveznosti, poda
razrednik oziroma oddelčni učiteljski zbor.

2.5.2 Mirovanje statusa
21. člen
Šola lahko odloči, da učencu status miruje.
Predlog za mirovanje statusa lahko podajo tudi:
– starši in
– učenec.
22. člen
O mirovanju statusa odloči ravnateljica v osmih dneh po prejemu utemeljenega pisnega
predloga razrednika in po predhodnem mnenju oddelčnega učiteljskega zbora.

23. člen
Med mirovanjem statusa učenec ne more uveljavljati pravic, ki so mu bile z njim
dodeljene.
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2.5.3 Ponovna pridobitev statusa
24. člen
Če je bil učencu začasno odvzet status, ga lahko ponovno pridobi, ko opravi vse
obveznosti iz dogovora.

3 PRILAGAJANJE ŠOLSKIH OBVEZNOSTI
25. člen
Prilagajanje šolskih obveznosti se uredi s pisnim dogovorom med šolo in starši. Pravice
in obveznosti oziroma prilagoditve šolskih obveznosti učencu s statusom določi
ravnateljica s pisnim dogovorom med šolo in starši, ki je priloga odločbe.
Učencu se šolske obveznosti praviloma prilagodijo tako, da jih lahko opravi v
posameznem ocenjevalnem obdobju.

3.1 DOGOVOR O PRILAGAJANJU ŠOLSKIH OBVEZNOSTI
26. člen
Z dogovorom se uredi zlasti:
– obiskovanje pouka in drugih dejavnosti,
– način in roki za ocenjevanje znanja oziroma izpolnjevanje drugih obveznosti,
– obveznosti za uresničevanje pravic (učenca, staršev, razrednika, učiteljev),
– posledice kršitev dogovora, hišnega in šolskega reda,
– druge medsebojne pravice in obveznosti.

27. člen

Dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti začne veljati, ko ga podpiše vsaj eden od
staršev učenca in ravnateljica.
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3.1.1 Obiskovanje pouka in drugih dejavnosti
28. člen
Učenec s statusom mora redno in sproti izpolnjevati svoje šolske obveznosti.

29. člen
Odsotnost učenca od pouka zaradi statusa vnaprej napovejo in opravičijo na podlagi
pisnega opravičila starši, odsotnost nad 5 dni pouka odobri ravnateljica.
Učenec s statusom lahko izostane od pouka, če starši izostanek javijo vsaj en dan prej.

3.1.2 Preverjanje in ocenjevanje znanja
30. člen
Ne glede na status se lahko znanje učenca ustno ali pisno preverja (brez ocenjevanja)
kadar koli. Rokov za napovedano pisno ocenjevanje znanja, ki se ocenjuje, se mora
učenec držati.

3.1.3 Način in roki za ocenjevanje znanja oziroma izpolnjevanje drugih
obveznosti
31. člen
S statusom pridobi učenec naslednje ugodnosti:
 Izbere čas, kdaj bo ustno odgovarjal.
 Termini pisnega ocenjevanja so napovedani vnaprej. Učenec si organizira učenje
tako, da je pravočasno pripravljen na pisno ocenjevanje.
 Termin za ustno ocenjevanje znanja izbere v roku 14 dni po podpisanem in oddanem
Dogovoru o prilagajanju šolskih obveznosti. Če tega ne stori, ga lahko učitelj vpraša
kadarkoli.
 Če na izbran dan ni ustno vprašan, ga lahko učitelj vpraša kadarkoli v naslednjih
urah.
 Ocene mora učenec pridobiti vsaj 14 dni pred zaključkom vsakega ocenjevalnega
obdobja, v tem času tudi ne velja opravičilo.
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 Če učenec kljub prisotnosti pri pouku ni pridobil ustnih ocen v zgoraj omenjenem
roku, ga lahko učitelj vpraša kadarkoli.
 Pisno ocenjevanje iz šolskih predmetov lahko opravi individualno pri rednem pouku,
ali dopolnilnem pouku, če je na dan pisnega preverjanja opravičeno odsoten.
 Učenec ima ob koncu šolskega leta možnost opravljanja predmetnega izpita pri
posameznih predmetih, če je bil zaradi obveznosti veliko odsoten od pouka (60 % ur).

3.2 OBVEZNOSTI ZA URESNIČEVANJE PRAVIC
32. člen
Učenec s statusom mora izpolnjevati vse obveznosti kot ostali učenci.

3.2.1 Obveznosti učenca
33. člen













Vestno in redno opravlja svoje šolske obveznosti.
Je zgleden učenec.
Ima spoštljiv odnos do drugih učencev in delavcev šole.
Nima negativnih ocen.
Ne zamuja k pouku.
Redno opravlja šolske obveznosti, tudi domače naloge.
Nima nobene neopravičene ure.
Nima izrečenega vzgojnega ukrepa ali vzgojnega opomina.
Upošteva pravila Šolskega reda.
Se drži dogovorov, tudi dogovora o datumu ustnega ocenjevanja znanja.
Vse izostanke od pouka morajo vnaprej napovedati starši in jih opravičiti.
V primeru odsotnosti ali povečanega obsega tekmovanj in nastopov, ki učenci ne
dovoljujejo redne priprave na pouk, se mora z učitelji dogovoriti za ustno
spraševanje ali pisno preverjanje znanja. Če se ne dogovori, o datumu
ocenjevanja znanja odloči učitelj.
 Redno obvešča starše o svojem uspehu v šoli.
 V primeru slabšega znanja pri določenem predmetu učitelj učencu predlaga
obiskovanje dopolnilnega pouka, ki se ga mora učenec, če je prisoten v šoli,
redno udeleževati.
13
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3.2.2 Obveznosti staršev
34. člen
–
–
–
–

Redno spremljajo uspeh in vedenje svojega otroka.
Redno obiskujejo govorilne ure pri razredniku in pri posameznih učiteljih.
Redno in pravočasno opravičujejo izostanke.
Šoli sporočijo vsako spremembo, ki bi vplivala na upravičenost do dodelitve statusa.

3.2.3 Obveznosti razrednika
35. člen
– V šolski redovalnici v rubriki OPOMBE, zapiše črko "Š" oziroma "U" učencu, ki mu je
bil status podeljen. Ob prenehanju statusa razrednik črko prečrta, oziroma ob začasnem
odvzemu vpiše čas, ko status ne velja,
– obvesti ravnateljico in starše o vseh kršitvah dogovorov v zvezi s statusom,
– ravnateljici posreduje pisna dokazala za odvzem statusa.

3.2.4 Obveznosti učiteljev
36. člen
– V primeru slabšega znanja učenca vključijo v dopolnilni pouk.
– V primeru napovedane daljše odsotnosti učenca, učitelji učencu opredelijo učno
snov v učbeniku, ki jo bodo v času odsotnosti učenca obravnavali.
– Usmerjajo učenca k nadaljnjemu delu in ga navajajo na samostojno delo doma.
– Skupaj z učencem pripravijo individualni načrt preverjanj in ocenjevanj znanja, če je
to potrebno (v primeru daljše odsotnosti učenca).

3.2.5 Obveznosti ravnateljice ali pomočnice ravnateljice
37. člen
– Postopati in ukrepati v skladu z določili Pravil o prilagajanju šolskih obveznosti 2.
osnovne šoleSlovenska Bistrica,
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– upoštevati predloge učiteljev, staršev, učenca in mentorjev,
– obveščati starše ali šolo in učitelje o odvzemu ali prenehanju statusa.

4 VARSTVO PRAVIC
38. člen
Učenec (oziroma njegovi starši) lahko ob pridobivanju ali prenehanju statusa, med
mirovanjem oziroma v zvezi z uveljavljanjem pravic in obveznosti iz statusa zahteva, da
se odločitve preverijo, ali pa jim ugovarja, če meni, da so v nasprotju z določbami teh
pravil, odločbe, sklenjenega dogovora ali drugega akta oziroma predpisa.
Če se v postopku ugotovi, da šola ni izpolnila dogovorjenih obveznosti, je dolžna
učencu zagotoviti novo možnost, da jih opravi oziroma mu na drug način prizna pravico.

4.1 PRITOŽBA
39. člen
Uvedbo postopka na šoli lahko zahtevajo starši učenca s pritožbo, ki jo vložijo v osmih
dneh po prejeti pisni odločitvi oziroma v tridesetih dneh po nastanku razlogov za varstvo
pravic, kadar o tem ni izdan predpisan akt.
Če dogovora o prilagajanju šolskih obveznosti ne spoštujejo drugi podpisniki, lahko
učenec uveljavlja varstvo pravic po predpisih oziroma pravilih šole, katere predstavnik je
podpisnik dogovora.

4.1.1 Odločanje o pritožbi
40. člen
O pritožbi zaradi neupoštevanja dogovorjenih pravic oziroma obveznosti, ki izhajajo iz
statusa, odloča ravnateljica šole.
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O pritožbi zoper odločitev ravnateljice glede statusa po tem pravilu oziroma glede
neupoštevanja dogovorjenih pravic in obveznosti odloča pritožbena komisija.

5 KONČNE DOLOČBE
41. člen
Ta Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti 2. osnovne šole Slovenska Bistrica se
začnejo uporabljati s 1. septembrom 2015.

V Slovenski Bistrici, 31. 8. 2015
Št.: 007-1/2015-2
Ravnateljica
Sonja ARBEITER
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