Na podlagi 7. člena Pravil o prilagajanju šolskih obveznosti Osnovne šole
Toneta Čufarja Maribor se sklene
DOGOVOR O PRILAGAJANJU ŠOLSKIH OBVEZNOSTI
med
Osnovno šolo Toneta Čufarja Maribor, ki jo zastopa ravnateljica,
mag. Špela Drstvenšek, prof.,
in
starši:
oče: …………………………………………………....
mati: ………………………………………………….
učenca/-ke: …………………………………..……….
iz ……….. razreda
za šolsko leto: ………………
1. alinea – Obdobja obvezne navzočnosti pri pouku
• Učenec s statusom je praviloma navzoč pri pouku; od rednega
vzgojno-izobraževalnega dela lahko v dogovoru z razrednikom
izjemoma izostaja zaradi treninga ali vaj, če le-te potekajo
istočasno kot redno vzgojno-izobraževalno delo. Izostanek ne sme
biti daljši kot dve uri tedensko in ne pri predmetih, ki so po
predmetniku na urniku le eno uro oz. enkrat tedensko, če so
treningi oziroma vaje v dopoldanskem času. V primeru, da se
udeležuje organiziranih priprav, je ta izostanek lahko tudi daljši.
• Učenec s statusom vrhunskega športnika ali umetnika lahko v
dogovoru s šolo v času intenzivnih priprav na tekmovanja na
osnovi pisnih dokazil izostane tudi več kot dve uri tedensko.
• Učenec s statusom lahko izostaja od rednega vzgojnoizobraževalnega dela zaradi tekmovanj oziroma nastopov, ki
potekajo istočasno kot vzgojno-izobraževalno delo, vendar mora tri
dni pred izostankom razredniku predložiti ustrezno dokazilo o

Stran 1 od 3

poteku tega dela. Potrdilo lahko izda le šola, v kateri se vzporedno
izobražuje oz. klub, pri katerem trenira.

2. alinea – Obveznosti učenca pri pouku
Učenec mora vestno opravljati šolske obveznosti, kot so:
• sodelovanje pri pouku;
• pisanje domačih nalog;
• redno prinašanje potrebnih učnih pripomočkov;
• v primeru nedoseganja ustreznih standardov znanja redno
obiskovanje dopolnilnega pouka;
• v primeru odsotnosti ali povečanega obsega tekmovanj, nastopov,
ki učencu ne dovoljujejo redne priprave na pouk, se mora z učitelji
dogovoriti za termin ustnega in pisnega ocenjevanja;
• zastopa šolo na tekmovanjih ter nastopih in ravna v skladu s Pravili
šolskega reda.

3. alinea – Način in roki za ocenjevanje znanja oz. izpolnjevanje
drugih obveznosti
• Pisno ocenjevanje lahko opravi individualno pri rednem ali
dopolnilnem pouku, če je na dan pisnega ocenjevanja opravičeno
odsoten ali je pred ocenjevanjem odsoten več kot 7 dni.
• O terminih ustnega ocenjevanja se učenec dogovori z učitelji v
prvih 14 dneh vsakega ocenjevalnega obdobja oz. v 14 dneh od
podpisa Dogovora o prilagajanju šolskih obveznosti. Načrt ustnega
ocenjevanja pripravi učenec skupaj s starši v dogovoru z učitelji.
Načrt odda razredniku v 14 dneh po začetku ocenjevalnega
obdobja oz. v 14 dneh od podpisa Dogovora o prilagajanju šolskih
obveznosti. Načrt ustnih ocenjevanj v pisni obliki podpišejo učenec,
starši in razrednik.
V primeru, da učenec v dogovorjenem roku razredniku ne odda
načrta ustnega ocenjevanja, je ustno ocenjen na enak način kot
ostali učenci.

4. alinea – Druge pravice in obveznosti
• Učenec redno obvešča starše in trenerje o svojem uspehu v šoli;
• učenec lahko izkoristi možnost dodatnega posvetovanja z
učiteljem;
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• učenec s statusom vrhunskega športnika ali vrhunskega umetnika
lahko v dogovoru s starši ter šolo izkoristi možnost opravljanja
predmetnega izpita pri določenih predmetih;
• lahko se izdela podrobnejši individualni program – izvedbeni načrt
– pri pouku po predhodnem dogovoru z učiteljem in šolsko
svetovalno službo.

5. alinea – Prenehanje statusa
Učencu preneha status:
• na njegovo željo oziroma zahtevo staršev;
• če mu je dodeljen za določen čas;
• če se preneha ukvarjati z dejavnostjo, zaradi katere mu je status
dodeljen;
• če se mu status odvzame;
• če se neprimerno vede in s svojim vedenjem daje slab vzgled
drugim učencem ter krši Pravila šolskega reda;
• če dobi vzgojni opomin;
• če ima pet neopravičenih ur;
• če je ob ocenjevalnem obdobju negativno ocenjen ali neocenjen po
svoji krivdi;
• če se iz neopravičenih razlogov ne drži dogovorjenih rokov za
ustno ali pisno ocenjevanje.

Datum: ………………

Mati:
Ravnateljica:
mag. Špela Drstvenšek, prof.

Oče:
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