PRAVILA O PRILAGAJANJU ŠOLSKIH
OBVEZNOSTI
OSNOVNE ŠOLE TONETA ČUFARJA MARIBOR

Številka: 1813
Datum: 4. 9. 2013

Na podlagi 51. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09,
64/09, 65/09, 20/11, 40/2012-ZUJF, 57/2012-ZPCP-2D) izdaja ravnateljica OŠ
Toneta Čufarja Maribor, mag. Špela Drstvenšek, prof., naslednja

PRAVILA
o prilagajanju šolskih obveznosti
OŠ Toneta Čufarja Maribor
SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravila urejajo prilagajanje šolskih obveznosti učencem OŠ Toneta Čufarja
Maribor,
• ki izpolnjujejo pogoje za status perspektivnega in vrhunskega športnika oz.
perspektivnega in vrhunskega umetnika.

POGOJI ZA PRIDOBITEV STATUSA
2. člen
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 perspektivnega mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki se
udeležuje državnih tekmovanj s področja umetnosti.
Status učenca vrhunskega športnika lahko pridobi učenec, ki doseže vrhunski
športni dosežek mednarodne vrednosti.
Status učenca vrhunskega mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki dosega
najvišja mesta oziroma nagrade na državnih tekmovanjih s področja umetnosti.
3. člen
Status iz prejšnjega člena tega pravilnika dodeli šola, če so izpolnjeni pogoji, po
postopku, določenim s tem pravilnikom.

Ravnatelj s sklepom odloči o dodelitvi statusa. Pred odločitvijo si pridobi mnenje
razrednika (1. VIO) oz. oddelčnega učiteljskega zbora (2. in 3. VIO).
POSTOPEK PODELITVE STATUSA IN TRAJANJE
4. člen
Pridobitev statusa učenca pisno predlagajo starši učenca ali zakoniti zastopnik (v
nadaljevanju starši).
K predlogu za pridobitev statusa perspektivnega ali vrhunskega umetnika je
treba predložiti:
• vlogo staršev za dodelitev statusa,
• potrdilo o njegovi udeležbi oz. uspešnosti na tekmovanjih na državni ali
mednarodni ravni oz. odmevnejših nastopih.
K predlogu za pridobitev statusa športnika je treba predložiti:
•
•
•
•

vlogo staršev za dodelitev statusa,
tedenski urnik treningov in predvidena tekmovanja,
kopijo registracije pri ustrezni nacionalni panožni zvezi,
potrdilo o udeležbi na uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih
zvez,
• rezultate minule sezone, iz katerih je razvidno, na katerem nivoju
tekmovanja so bili doseženi.

Vlogo (obrazec šole) je treba skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev predložiti
razredniku najkasneje do 15. septembra tekočega šolskega leta.
Če vloga ne vsebuje vseh naštetih prilog, se učenca (starše) pozove k dopolnitvi
vloge v roku 8 dni.
Status se učencu praviloma dodeli v prvem mesecu tekočega šolskega leta.
Izjemoma se lahko učencu dodeli status tudi med šolskim letom, če le-ta
izpolnjuje pogoje.
Če pridobitvi statusa nasprotuje eden od staršev, statusa ni mogoče dodeliti,
dokler se starša o tem ne sporazumeta.

5. člen
Šola dodeli učencu status za eno šolsko leto, iz utemeljenih razlogov pa lahko le
za določen čas v šolskem letu.
Status preneha z naslednjim dnem od datuma, do katerega je bil dodeljen.
PRILAGAJANJE OBVEZNOSTI
6. člen
Pravice in obveznosti oziroma prilagoditve šolskih obveznosti učencu s statusom
določi ravnatelj na osnovi dogovora o prilagajanju šolskih obveznosti.
Razrednik seznani učenca, ki si pridobi status, o pravicah in obveznostih oziroma
prilagoditvi šolskih obveznosti.
7. člen
S sklepom o dodelitvi statusa oziroma dogovorom o prilagajanju šolskih
obveznosti se določijo medsebojne pravice in obveznosti, povezane s statusom,
v skladu s tem pravilnikom in drugimi predpisi.

PRILAGODIJO SE ZLASTI:
Obdobja obvezne prisotnosti pri pouku:
• Učenec s statusom je praviloma navzoč pri pouku; od rednega vzgojnoizobraževalnega dela lahko v dogovoru z razrednikom izjemoma izostaja
zaradi treninga ali vaj, če le-te potekajo istočasno kot redno vzgojnoizobraževalno delo. Izostanek ne sme biti daljši kot dve uri tedensko in ne
pri predmetih, ki so na urniku po predmetniku 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 na osnovi pisnih dokazil izostane tudi več kot dve uri tedensko v času
intenzivnih priprav na tekmovanja.

• Učenec s statusom lahko izostaja od rednega vzgojno-izobraževalnega
dela zaradi tekmovanj oziroma nastopov, ki potekajo istočasno kot
vzgojno-izobraževalno delo, vendar mora tri dni pred izostankom
razredniku predložiti ustrezno dokazilo o poteku tega dela. Potrdilo lahko
izda le šola, v kateri se vzporedno izobražuje oz. klub, pri katerem trenira.
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 in nastopih ter ravna v skladu s Pravili
šolskega reda.
Način in roki za ocenjevanje znanja oziroma 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.
8. člen
Sklep o dodelitvi statusa začne veljati, ko je le-ta izročen staršem učenca in ko je
podpisan Dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti.

PRENEHANJE IN MIROVANJE STATUSA
9. člen
Učencu status preneha:
•
•
•
•
•

na zahtevo staršev učenca,
po poteku časa, za katerega je bil dodeljen,
če prenehajo razlogi, zaradi katerih je bil status dodeljen,
če ni več učenec šole, na kateri je pridobil status,
če se mu status odvzame.
10. člen

Če učenec po svoji krivdi ne izpolnjuje dogovorjenih obveznosti, mu lahko šola
na predlog razrednika ali učiteljskega zbora odvzame status, in sicer:
• če se neprimerno vede in s svojim vedenjem daje slab vzgled drugim
učencem,
• 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.
11. člen
Mnenje o dejstvih in okoliščinah, povezanih z neizpolnjevanjem obveznosti, poda
razrednik, oddelčni učiteljski zbor ali učiteljski zbor.
12. člen
Učiteljski zbor lahko odloči, da učencu status miruje:
• če to želijo starši učenca,
• dokler niso odpravljene določbe iz 10. člena,
• če se učenec zaradi bolezni oziroma poškodbe ali drugih utemeljenih
razlogov začasno ne more ukvarjati s športno ali umetniško dejavnostjo, ki
je razlog za pridobljen status.

Med mirovanjem statusa učenec ne more uveljavljati pravic, ki so mu bile z njim
dodeljene.
VARSTVO PRAVIC
13. člen
Sklep o dodelitvi statusa oziroma dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti je
enako obvezujoč za vse, na katere se nanaša oziroma so ga podpisali.
14. člen
Učenec ali tisti, ki ga njegov status zadeva, lahko ob pridobivanju ali prenehanju
statusa oziroma v zvezi z uveljavljanjem pravic in obveznosti iz statusa zahteva,
da se odločitve preverijo ali jim ugovarja, če so v nasprotju z določbami tega
pravilnika, sklepa, sklenjenega dogovora ali drugega akta oziroma predpisa.
Uvedbo postopka na šoli lahko zahtevajo starši učenca s pritožbo v osmih dneh
po prejeti pisni odločitvi oziroma v petnajstih dneh po nastanku razlogov za
varstvo pravic.
15. člen
O pritožbi zoper sklep o statusu učenca odloča pritožbena komisija. Odločitev
pritožbene komisije je dokončna.
O pritožbi zaradi neupoštevanja dogovorjenih pravic oziroma obveznosti, ki
izhajajo iz statusa, odloča ravnatelj šole.
Zoper odločitev ravnatelja glede upoštevanja pravic oziroma obveznosti, ki
izhajajo iz statusa, odloča pritožbena komisija. Odločitev pritožbene komisije je
dokončna.
KONČNE DOLOČBE
16. člen
Ta pravila začnejo veljati s 1. 9. 2013.

Ravnateljica:
mag. Špela Drstvenšek, prof.

