Osnovna šola Škofljica
V skladu z 51. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (Ur. l.
RS, št. 63-2519/2013) in na podlagi 5. člena Pravil Osnovne šole Škofljica o prilagajanju
šolskih obveznosti za učence s statusom perspektivnega/vrhunskega športnika
Osnovna šola Škofljica, ki jo zastopa ravnatelj Roman Brunšek,
in
_____________________________________________________, starši/skrbnik učenca/-ke
_________________________________, ki obiskuje _____ razred Osnovne šole Škofljica,
sklenejo naslednji
DOGOVOR O PRILAGAJANJU ŠOLSKIH OBVEZNOSTI ZA UČENCE S STATUSOM
PERSPEKTIVNEGA/VRHUNSKEGA MLADEGA UMETNIKA
1. člen
(obiskovanje pouka in drugih dejavnosti)
Učenec s statusom je praviloma navzoč pri pouku. Od rednega vzgojno-izobraževalnega
dela lahko izostane en dan oziroma več dni glede na vnaprej pripravljen program dejavnosti
in zaradi tekmovanj oz. nastopov.
Učenec lahko izostane od rednega pouka zaradi udeležbe na tekmovanjih ali nastopih, ki
potekajo v času pouka, ob vnaprejšnjem pisnem opravičilu staršev, iz katerega mora biti
razviden nivo, kraj in datum tekmovanja oz. nastopa.
Učenec lahko izostaja od pouka zaradi priprav na pomembnejša tekmovanja oz. nastope.
Čas odsotnosti je odvisen od nivoja tekmovanja in mora biti razredniku vsaj tri dni prej
najavljen.
2. člen
(medsebojne pravice in obveznosti)
Učenec s statusom je s svojim vedenjem, učenjem in delom zgled ostalim učencem.
Vestno opravlja šolske obveznosti in se pravočasno dogovarja z učiteljem posameznega
predmeta glede ustnega ali pisnega ocenjevanja v času povečane intenzivnosti vadbe ali
tekmovanj oz. nastopov. V vsakem ocenjevalnem obdobju pridobi toliko ocen, kot jih določa
Pravilnik o ocenjevanju in preverjanju znanja, po potrebi poišče pomoč učitelja v času
dopolnilnega pouka, če to pomoč potrebuje, ter redno obvešča starše o učnem uspehu.
Redno aktivno in spodbudno sodeluje pri pouku ter na prireditvah Osnovne šole Škofljica
(razen v času priprav ali tekmovanj na višji ravni).
Starši redno spremljajo šolskih uspeh in vedenje otroka, zato obiskujejo govorilne ure in se
udeležujejo roditeljskih sestankov. Sodelujejo pri načrtovanju in oblikovanju
individualiziranega načrta (velja samo za učence s statusom vrhunskega umetnika). Redno
obveščajo razrednika o napovedanih odsotnostih in vsaj tri dni vnaprej opravičujejo izostanke
zaradi povečane vadbe ali tekmovanj oz. nastopov. Prav tako razredniku redno sporočajo
vse spremembe, ki vplivajo na status (prekinitev vadbe, začasna prekinitev vadbe, poškodba
…).
V primeru vnaprej napovedane (večkratne) daljše časovne odsotnosti šola za učenca za
šolsko leto oziroma za določeno obdobje pripravi izvedbeni načrt pridobivanja in ocenjevanja
znanja. Učitelji sodelujejo pri načrtovanju in oblikovanju individualiziranega načrta (velja
samo za učence s statusom vrhunskega umetnika).
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3. člen
(načini prilagajanja in roki za ocenjevanje znanja)
Učenec mora v vsakem ocenjevalnem obdobju pridobiti toliko ocen, kot jih določa Pravilnik o
ocenjevanju in preverjanju znanja. Učenec s statusom ima praviloma pravico do
dogovarjanja za ustno ocenjevanje. Datume ustnega ocenjevanja lahko izbere po dogovoru z
učiteljem sam, vendar jih mora učitelju napovedati v roku enega tedna po napovedanem
ustnem ocenjevanju. V primeru, da se učenec brez argumentiranega opravičila ne drži
dogovora glede termina ustnega ocenjevanja znanja, ima učitelj pravico, da od učenca
pridobi ustno oceno v času naslednjih rednih ur tudi brez predhodnega dogovora. Učenec in
učitelj se lahko izjemoma zaradi tekmovanja ali povečane intenzitete treningov dogovorita za
datum pisnega ocenjevanja znanja.
Dodelitev statusa ne pomeni avtomatičnih ugodnosti pri prilagoditvah ocenjevanja. Pravica
do izbire datuma ustnega ocenjevanja je vezana na učenčevo delo pri pouku (sodelovanje,
redno izpolnjevanje zadolžitev, sprotno opravljanje domačih nalog ipd.) in odnos do učitelja,
ki posamezen predmet poučuje. Če učenec moti pouk, odklanja zadolžitve in ne opravlja
šolskih obveznosti, mu učitelj posameznega predmeta ugodnost izbiranja datuma ustnega
ocenjevanja lahko tudi odvzame.
4. člen
(prenehanje statusa)
Učencu status preneha:
 na zahtevo staršev učenca,
 s potekom časa, za katerega mu je bil dodeljen status,
 če prenehajo razlogi, zaradi katerih mu je bil status dodeljen,
 če ni več učenec Osnovne šole Škofljica,
 če se mu status odvzame.
Učencu status začasno ali trajno preneha tudi, če po svoji krivdi ne izpolnjuje dogovorjenih
obveznosti, in to povzroči negativen učni uspeh ali ima druge negativne posledice ali zaradi
kršitve njegovih dolžnosti, določenih z zakonom ter drugimi predpisi in akti šole (npr. se
neprimerno vede, krši hišni red oz. pravila šole ter s svojim vedenjem daje slab zgled drugim
učencem, zlorablja ugodnosti iz naslova statusa, se ne drži dogovorjenih rokov za ustno oz.
pisno ocenjevanje, ima 5 ali več neopravičenih ur.
O prenehanju statusa odloči ravnatelj. Mnenje o dejstvih in okoliščinah, povezanih z
neizpolnjevanjem obveznosti, ravnatelju poda razrednik oz. oddelčni učiteljski zbor.
5. člen
(veljavnosti dogovora)
Dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti je sklenjen v dveh izvodih. Dogovor je sklenjen, ko
ga podpišejo vse stranke.
Podpis staršev oz. skrbnikov:
____________________________________

Ravnatelj
Roman Brunšek

____________________________________

____________________, _______________
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