Osnovna šola Ob Dravinji
Slovenske Konjice

Številka:
Na osnovi 4. odstavka 51. člena Zakona o osnovni šoli ( Ur.l. RS 81/06 UPB3, 102/07,
107/10, 87/11, 40/12-ZUJF in 63/13, v nadaljevanju ZOsn) in Pravilnika o prilagajanju
šolskih obveznosti Osnovne šole Ob Dravinji (sprejetega 31. 8. 2020) sklepamo
DOGOVOR o prilagajanju šolskih obveznosti za učenca perspektivnega oz.
vrhunskega športnika ter perspektivnega oz. vrhunskega mladega umetnika
med
Osnovno šolo Ob Dravinji, ki jo zastopa ravnateljica mag. Nevenka Brdnik,
in
starši oz. skrbniki …………………………………………………………………………………………………………
učenca/-ke …………………………………………………………………………. iz …………. razreda.
1.
(Namen dogovora)
Podpisniki se s tem dogovorom dogovorijo o prilagoditvah šolskih obveznosti za učenca
z dodeljenim statusom perspektivnega športnika oz. perspektivnega mladega umetnika v
šolskem letu 2020/2021.












2.
(Obveznosti učenca)
Spoštovanje Pravil šolskega reda in Hišnega reda OŠ Ob Dravinji individualnega
Dogovoru o prilagajanju šolskih obveznosti.
Vestno in uspešno opravljanje svojih šolskih obveznosti in dolžnosti.
Vzorno sodelovanje pri urah športa oz. pri predmetih s področja umetnosti.
Redno obveščanje starše in trenerja/mentorja o svojem učnem uspehu.
Na predlog učitelja redno obiskovanje dopolnilnega pouka (v primeru nezadovoljivega
znanja ali nerazumevanja učne snovi) .
V primeru daljše odsotnosti ali povečanega obsega tekmovanj in nastopov, ki učencu
ne dovoljujejo redne priprave na pouk, se mora z učiteljem dogovoriti za ustno ali pisno
ocenjevanje znanja.
Zastopanje matične šole na šolskih športnih tekmovanjih oz. sodelovanje na revijah in
šolskih prireditvah.
Sprotno se mora pozanimati o učni snovi, pri kateri je manjkal, manjkajočo snov si
prepiše ali fotokopira v treh dneh po vrnitvi v šolo.
Pred predvidenimi izostanki se pozanima pri učiteljih o učnih vsebinah, ki se bodo med
njegovo odsotnostjo pri pouku obravnavale.
Redno sporočanje vseh sprememb v zvezi s statusom (prekinitev
treniranja/šolanja/umetniškega udejstvovanja/poškodba ipd.).
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3.
(Obiskovanje pouka in drugih dejavnosti)
Vse predvidljive izostanke od pouka je potrebno vnaprej napovedati razredniku s pisnim
obvestilom staršev. Odsotnost nad pet dni odobri ravnateljica.
Nepredvideno odsotnost od pouka zaradi statusa se lahko opraviči samo na podlagi
pisnega opravičila staršev.
Učenec lahko izostane:
 prvo učno uro naslednjega šolskega dne, če se je obveznost predhodnega dne končala
po 21. uri,
 od rednega vzgojno izobraževalnega dela, v primeru načrtovanih priprav po
predhodnem pisnem obvestilu razrednika s strani staršev.















4.
(Preverjanje in ocenjevanje znanja)
Na začetku ocenjevalnega obdobja oz. v roku 14 dni po podpisu Dogovora si učenec
skupaj z učiteljem izdela načrt ustnega ocenjevanja znanja. Oceno mora pridobiti vsaj
deset delovnih dni pred zaključkom ocenjevalne konference, po tem času ga lahko
učitelj oceni nenapovedano. Če ima v času napovedanega pisnega ocenjevanja tekmo
ali nastop, se z učiteljem predhodno dogovori za nov datum ocenjevanja.
Na začetku šolske ure opozori učitelja na napovedano ustno ocenjevanje.
V primeru, da učenec izostane od pouka na dan, ko bi moral biti ustno ocenjen, ima
učitelj pravico, da učenca oceni naslednjo redno uro, ko le-ta pride k pouku.
Pisno ocenjevanje znanja se lahko v primeru opravičene odsotnosti opravi pri rednem
pouku, s soglasjem in v dogovoru s starši pa tudi drugače.
V primeru daljše odsotnosti mora učenec pridobiti vsaj eno oceno na ocenjevalno
obdobje pri posameznem predmetu.
Učenec ima možnost opravljanja razrednega izpita po posameznih predmetih po daljši
odsotnosti.
5.
(Obveznosti staršev)
Seznanjanje otroka z vsebino Dogovora o prilagajanju šolskih obveznosti in
sodelovanje pri uresničevanju le-tega.
Redno spremljanje šolskega uspeha in vedênja svojega otroka.
Redno obiskovanje govorilnih ur pri razredniku in posameznih učiteljih.
Redno in pravočasno napovedovanje odsotnosti oz. opravičevanje izostankov v skladu
s Pravili šolskega reda in Zakonom o osnovni šoli.
Redno sporočanje vseh sprememb v zvezi s statusom (poškodba, prekinitev treniranja,
…).
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6.
(Obveznosti razrednika)
Spremlja delo, vedenje in uspeh učenca s statusom.
Sproti obvešča ravnateljico, oddelčni učiteljski zbor in starše o vseh kršitvah v zvezi s
statusom.
Posreduje ravnateljici pisna dokazila za prenehanje, mirovanje oz. odvzem statusa.
Spremlja izpolnjevanje pisnega Dogovora o prilagajanju šolskih obveznosti in opozarja
podpisnike na obveznosti iz dogovora.
Ob povečani intenzivnosti vadbe v določenem obdobju pomaga učencu in oblikuje
začasni dogovor o prilagoditvah obsega domačih nalog in drugih obveznosti in o tem
obvesti starše, oddelčni učiteljski zbor in ravnatelja.
7.
(Obveznosti učiteljev)
Izdelava načrta ustnega ocenjevanja znanja skupaj z učencem.
Dogovarjanje z učencem za nov termin ocenjevanja znanja v primeru
tekmovanj/nastopov v času ustnega ali pisnega ocenjevanja znanja.
Nudenje dodatne razlage učencu ali vključitev v dopolnilni pouk, če učenec prosi za
pomoč.
Seznanjanje učenca in njegovih staršev z obsegom in vsebino učne snovi, ki bo
obravnavana v času učenčeve odsotnosti, v kolikor zaprosijo za to.
Seznanjanje razrednika in ravnateljice, v kolikor se učenec ne drži svojih obveznosti.

8.
(Prenehanje ter mirovanje in odvzem statusa)
Šola lahko odloči, da se učencu status odvzame ali da v mirovanje v naslednjih primerih:
 če učenec prekine z aktivnim treniranjem ali vzporednim izobraževanjem, zaradi
katerega mu je bil status dodeljen,
 če se ugotovi, da se je učenčev učni uspeh izrazito poslabšal oz. ne dosega zadovoljivega
učnega uspeha ali če je ob koncu ocenjevalnega obdobja negativno ocenjen,
 če učenec zlorablja ugodnosti, ki mu jih status prinaša oziroma krši šolska pravila in
mu je zato izrečen kakršenkoli vzgojni ukrep ali vzgojni opomin,
 če se nešportno, nekulturno oziroma neprimerno vede do sošolcev, učiteljev in ostalih
delavcev šole,
 če neopravičeno izostaja od pouka ali zavrne sodelovanje na šolskih športnih
tekmovanjih oziroma prireditvah,
 če učenec ne izpolnjuje dogovorjenih obveznosti in dolžnosti,
 če ni več učenec šole, na kateri je pridobil status,
 če tako želijo učenčevi starši ali učenec sam in to vlogo oddajo v pisni obliki.
Mnenje o mirovanju oziroma odvzemu statusa lahko poda posamezni učitelj, razrednik,
oddelčni učiteljski zbor ali drugi delavci šole, odloča pa ravnateljica v 8 dneh po prejemu
utemeljenega pisnega mnenja. Pred odločitvijo si mora pridobiti mnenje razrednika in
oddelčnega učiteljskega zbora.
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9.
(Veljavnost in trajanje dogovora)
Dogovor prične veljati z dnem podpisa obeh podpisnikov, uporablja pa se za tekoče šolsko
leto oz. do prenehanja ali mirovanja statusa.
V primeru odvzema ali mirovanja statusa učenec ne more uveljavljati pravic iz tega
dogovora.

Kraj in datum: _______________________________

Podpis staršev:

Podpis razrednika/razredničarke:

Podpis učenca/učenke:

Podpis ravnateljice:

Žig
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