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Na podlagi 51. člena Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 81/86, 102/07, 63/2013) ravnatelj
Osnovne šole Destrnik-Trnovska vas izdaja

PRAVILA o prilagajanju šolskih obveznosti
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen (vsebina pravil)
Ta pravila urejajo prilagajanje šolskih obveznosti učencem JVIZ OŠ Destrnik-Trnovska vas,
ki se vzporedno izobražujejo v glasbenih, baletnih in drugih šolah, ki izvajajo javno veljavne
programe ali so perspektivni športniki.

II.

KRITERIJI ZA PRIDOBITEV STATUSA
2. člen (kriteriji za pridobitev statusa)

Status učenca perspektivnega mladega umetnika, si lahko pridobi učenec, če:
–

se udeležuje državnih tekmovanj s področja umetnosti,

–

in je oddal oziroma vložil vlogo na predpisanem obrazcu s prilogami.

Status učenca vrhunskega mladega umetnika, si lahko pridobi učenec, ki dosega najvišja
mesta oziroma nagrade na državnih tekmovanjih s področja umetnosti, če:
–

je oddal oziroma vložil vlogo na predpisanem obrazcu s prilogami.

Status učenca perspektivnega športnika si lahko pridobi učenec, ki je:
–

registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in tekmuje na uradnih tekmovanjih
nacionalnih panožnih športnih zvez in trenira pod strokovnim vodstvom najmanj štirikrat
tedensko, njegov posamezni trening pa traja vsaj 90 minut in

–

ima urejeno dokumentacijo in je pravočasno oddal oziroma vložil vlogo na predpisanem
obrazcu s prilogami.

Status učenca vrhunskega športnika si lahko pridobi učenec, ki je:
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–

je v lanskem ali tekočem letu dosegel vrhunski športni dosežek mednarodne vrednosti, ki
ga je primerno ovrednotil pristojni organ Olimpijskega komiteja - Združenja športnih
zvez Slovenije, oziroma se je na tekmovanjih, ki so organizirana v okviru uradnih
državnih tekmovanj in so del uradnih tekmovalnih sistemov nacionalnih panožnih zvez,
uvrščal med šest najboljših v svoji starostni skupini (in njegov rezultat ustreza
kriterijem posamezne športne zvrsti za dodelitev statusa) in

–

ima urejeno dokumentacijo in je pravočasno oddal oziroma vložil vlogo na predpisanem
obrazcu s prilogami.

3. člen (odločitev o statusu)
Statuse iz 2. člena teh pravil dodeli JVIZ OŠ Destrnik-Trnovska vas, če so izpolnjeni pogoji
in po postopku, določenem s temi pravili.
O dodelitvi statusa na podlagi predpisane vloge in zahtevanih dokazil, odloči ravnatelj s
sklepom.

III. POSTOPEK DODELITVE STATUSA IN TRAJANJE
4. člen (pridobitev statusa)
Pridobitev statusov iz 2. člena teh pravil pisno (vloga na predpisanem obrazcu) predlaga
učenec skupaj s starši ali zakonitimi zastopniki (v nadaljevanju: starši) učenca.
K vlogi na predpisanem obrazcu je treba priložiti:
– za status učenca perspektivnega mladega umetnika, potrdilo o vpisu v drugo šolo oziroma
drug izobraževalni program,
– za status učenca športnika potrdilo, da je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in
da tekmuje v uradnem tekmovanju te športne zveze.
Status se učencu dodeli praviloma prvi mesec v šolskem (v nadaljevanju: šolsko leto).
Vlogo, skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev je potrebno predložiti najkasneje do 30.
septembra tekočega šolskega leta.
Izjemoma se lahko učencu dodeli status tudi med šolskim letom, če izpolnjuje predpisane
pogoje.

5. člen (trajanje statusa)
Status se učencu dodeli za eno šolsko leto, iz utemeljenih razlogov pa lahko le za določen čas
v šolskem letu.
Ravnatelj je sklep o dodelitvi statusa učencu dolžan izdati v osmih dneh po prejemu pisne
vloge in zahtevanih prilog.
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IV.

DOGOVOR O PRILAGAJANJU ŠOLSKIH OBVEZNOSTI

6. člen (dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti)
Z dogovorom o prilagajanju šolskih obveznosti se določijo medsebojne obveznosti, ugodnosti
in ocenjevanje učenca s statusom pri šolskem pouku.

7. člen (obveznost šole)
Šola se obvezuje, da bo:
–

prilagajala učenčeve učne obveznosti in navzočnost pri pouku glede na formalno izkazane
obveznosti povezane s statusom učenca,

–

učencu s statusom omogočala napovedano ustno in pisno ocenjevanje znanja po Časovnem
načrtu ustnega in pisnega ocenjevanja znanj,

–

hranila kopijo dogovorjenega Časovnega načrta ustnega in pisnega ocenjevanja znanja
učenca (dnevnik oddelka).

8. člen (obveznosti učiteljev)
Obveznosti učiteljev so:
–

javno dogovarjanje z učencem s statusom (pred učenci oddelka oz. svetovalno delavko ali
ravnateljem, če dogovarjanje pred učenci oddelka ni mogoče) o datumu ustnega in
pisnega ocenjevanja znanja oziroma za morebiten nadomesten datum ustnega oz. pisnega
ocenjevanja znanja,

–

nudenje dopolnilne razlage učne snovi (v času dopolnilnega pouka), če jo le-ta potrebuje,

–

sodelovati pri načrtovanju ustnega in pisnega ocenjevanja znanja v primeru povečane
intenzivnosti vadbe oziroma vaj pri vzporednem izobraževanju,

–

učencu v učbenikih in delovnih zvezkih pokazati snov, ki bo med njegovo daljšo
odsotnostjo obravnavana.

9. člen (obveznosti učenca)
Obveznosti učenca so:
–

vzornost pri pouku in v šoli,

–

vestno opravljanje šolskih obveznosti,

–

dostojno vedênje in upoštevanje pravil Vzgojnega načrta, Pravil šolskega in hišnega reda,

–

dogovarjanje z učiteljem oz. nosilcem predmeta za ustno in pisno ocenjevanje znanja ter
natančno vodenje Časovnega načrta ustnega in pisnega ocenjevanja znanja,

–

upoštevanje dogovorjenega Časovnega načrta ustnega in pisnega ocenjevanja znanja,

–

sporočanje vseh sprememb v zvezi s statusom (prekinitev treniranja, poškodba,
prenehanje vzporednega izobraževanja …),
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–

redno obveščanje staršev in trenerja oziroma učitelja s področja umetnosti o učnih
rezultatih,

–

zastopanje matične in podružnične šole na šolskih tekmovanjih in prireditvah.

10. člen (obveznosti trenerja oz. učitelja)
Obveznosti trenerja oziroma učitelja so:
–

predhodno napovedovanje izostankov razredniku,

–

sprotno in redno opravičevanje odsotnosti učenca, ki so posledica tekmovanj, nastopov,
treningov, priprav oz. vadbe v času pouka,

–

sporočanje vseh sprememb v zvezi s statusom (prekinitev treniranja, poškodba,
prenehanje vzporednega izobraževanja …),

–

spremljanje šolske uspešnosti učenca,

–

po potrebi obiskovanje govorilnih ur pri razredniku ali učitelju športne vzgoje oziroma
učitelju predmeta, ki se navezuje na umetniško udejstvovanje učenca.

11. člen (obveznosti staršev)
Obveznosti staršev so:
–

redno spremljanje šolske uspešnosti in vedênja učenca,

–

redno obiskovanje govorilnih ur in roditeljskih sestankov,

–

skrb za redno in pravočasno opravičevanje izostankov.

12. člen (izostanki zaradi tekmovanj oz. vadbe)
Učenec lahko izostaja od pouka zaradi tekmovanj, dodatne vadbe za tekmovanja oz. nastope,
vendar le v primerih, ko se učenec intenzivno pripravlja na tekmovanje, ki je organizirano v
okviru uradnih državnih tekmovanj in je del uradnih tekmovalnih sistemov:
–

državno tekmovanje mladih slovenskih glasbenikov in baletnih plesalcev – TEMSIG,

–

tekmovanja nacionalnih panožnih športnih zvez na državni ravni.

13. člen (merila in opravičevanje izostankov)
Odsotnost od šolskega pouka mora biti s strani kluba oz. institucije, kjer se učenec
umetniško izobražuje najavljena vsaj 10 dni preden bo učenec odsoten.
V ta namen mora učenec prinesti ustrezno opravičilo oz. obvestilo kluba oziroma institucije
iz katerega je razvidno:
–

čas načrtovane odsotnosti (od, do),

–

razlog načrtovane odsotnosti,

–

verodostojnost dokumenta (uradni pečat institucije in podpis odgovorne osebe).

13. člen (število ocen)
V vsakem ocenjevalnem obdobju si mora učenec s statusom pridobiti toliko ocen, kot jih
določa Pravilnik o ocenjevanju in preverjanju znanja (Ur.l. RS, št. 29/1996, spremembe: Ur.l.
OŠ Destrnik-Trnovska vas

7

Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti
RS, št. 64/2003, 65/2005, 64/2006, 73/2008), ali pa se dogovoriti o drugačnem načinu
preverjanja znanja (razredni izpit v razpisanih rokih).

14. člen (neocenjenost v prvem ocenjevalne obdobju)
Izjemoma je lahko v prvem ocenjevalnem obdobju pri posameznem ali več predmetih
neocenjen, če je bila njegova odsotnost pri teh predmetih vsaj 60 odstotna (glede na že
izveden pouk).
V tem primeru lahko pridobi učenec ocene za prvo ocenjevalno obdobje
ocenjevalnem obdobju.

v drugem

15. člen (ocenjevanje)
Učenec s statusom ima pravico do napovedanega pisnega in ustnega ocenjevanja.

16. člen (pisno ocenjevanje)
Napoved pisnega ocenjevanja učencu izhaja iz načrta pisnega ocenjevanja, ki se do 30.
septembra pripravi za prvo ocenjevalno obdobje in do 30. januarja za drugo ocenjevalno
obdobje.
Če je učenec na dan pisnega ocenjevanja zaradi intenzivnega treninga, tekmovanja, nastopa
odsoten od pouka in je razredniku predal potrdilo oz. opravičilo kluba oz. šole, se z učiteljem,
ki pisno ocenjuje, dogovori za nadomesten datum pisnega ocenjevanja znanja.
V primeru, da učenec ni dogovoril nadomestnega termina pisnega ocenjevanja ali je na
nadomestni datum pisnega ocenjevanja znanja odsoten, je lahko ocenjevan pri prvi naslednji
uri istega predmeta.

17. člen (ustno ocenjevanje)
Za ustno preverjanje se učenec pri posameznih predmetih dogovarja z učitelji glede na
lastno obremenjenost.
V primeru, da je učenec na dan ustnega ocenjevanja odsoten, pa ni ravnal kot je to navedeno
v drugem odstavku 16. člena (dogovoril nadomestnega datuma) je lahko ocenjevan pri prvi
naslednji uri istega predmeta.

18. člen (prilagoditev načina izvajanja ocenjevanja)
Ustno in pisno ocenjevanje, ki se izvede v času nadomestnega datuma je lahko izvedeno tudi
individualno, v posebnem prostoru in izven urnika tega predmeta.

19. člen (dodatno posvetovanje z učiteljem)
Učenec ima pravico do dodatnega posvetovanja z učiteljem v času učiteljevih rednih
govorilnih ur.

20. člen (individualni program)
Učenec lahko ima individualni program pri pouku športne vzgoje oziroma pri predmetu, ki je
predmet umetniškega udejstvovanja učenca, če trener oz. učitelj umetniškega področja z
učiteljem športne vzgoje oziroma učiteljem, ki v šoli poučuje predmet navezujoč se na
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umetniško udejstvovanje učenca opravi predhodni dogovor in nato za individualni program pri
predmetu poda pisni predlog.

V. MIROVANJE IN PRENEHANJE STATUSA UČENCA
21. člen (mirovanje statusa)
Šola lahko odloči, da učencu status miruje, če:
–

tako sam želi ali to predlagajo njegovi starši oziroma drugi podpisniki dogovora,

–

v času, ko ne trenira pod strokovnim vodstvom najmanj štirikrat tedensko, njegov
posamezni trening pa ne traja vsaj 90 minut,

Pred odločitvijo o mirovanju statusa si mora ravnatelj pridobiti mnenje oziroma izjavo drugih
podpisnikov dogovora in upoštevati predpisana dokazila z zvezi s statusom.
O mirovanju statusa odloči ravnatelj v osmih dneh po prejemu utemeljenega pisnega
predloga.
Med mirovanjem statusa učenec ne more uveljavljati pravic, ki so mu bile z njim dodeljene.

22. člen (prenehanje statusa)
Učencu lahko preneha status:
–

na njegovo izrecno željo ali zahtevo oziroma zahtevo staršev učenca,

–

če mu je dodeljen za določen čas,

–

če mu preneha status perspektivnega športnika po zakonu o športu,

–

če se preneha ukvarjati z dejavnostjo, zaradi katere mu je status dodeljen in

–

če se mu status odvzame.

Pred odločitvijo o prenehanju statusa si mora ravnatelj pridobiti mnenje oziroma izjavo
drugih podpisnikov dogovora in upoštevati predpisana dokazila z zvezi s statusom.
O prenehanju statusa odloči ravnatelj v osmih dneh po prejemu utemeljenega pisnega
predloga.
Po prenehanju statusa učenec ne more uveljavljati pravic, ki so mu bile z njim dodeljene.

23. člen (odvzem statusa)
Šola lahko odvzame status učencu, če:
–

tako želi učenec sam in njegovo željo starši pisno potrdijo,

–

tako menijo starši učenca in to pisno podajo šoli,

–

učenec krši obveznosti iz 9. člena teh pravil,

OŠ Destrnik-Trnovska vas
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–

se ugotovi, da učenec zlorablja ugodnosti, ki mu jih status prinaša (zlorabi opravičevanje
od pouka, se izmika napovedanemu ocenjevanju …),

–

učenec živi nešportno oziroma nezdravo,

–

mu je bil izrečen prvi vzgojni opomin,

–

je negativno ocenjen pri enem ali več predmetih (upošteva se povprečna ocena pri
posameznem predmetu, tako da se vse ocene seštejejo in delijo s številom vseh ocen pri
tem predmetu, rezultat pa mora biti večji od 1,7),

–

se ugotovi, da so se njegovi učni rezultati pri predmetih slovenščina, matematika in prvi
tuj jezik v primerjavi z istim časovnim obdobjem preteklega šolskega leta znižali za dve
oceni (upošteva se povprečna ocena v enakem časovnem obdobju),

–

neopravičeno zavrne sodelovanje v šolski športni reprezentanci ali na šolskem tekmovanju
oziroma nastopih, ki se navezujejo na znanje, ki ga ima na umetniškem področju,

–

neopravičeno izostaja od pouka (več kot 10 ur).

Mnenje oziroma izjavo o dejstvih in okoliščinah od tretje do desete alineje tega člena lahko
poda učitelj, svetovalni delavec ali ravnatelj.
O odvzemu statusa odloči učiteljski zbor z večino, ravnatelj pa je v osmih dneh po
glasovanju učiteljskega zbora dolžan izdati sklep o odvzemu statusa.
Po odvzemu statusa učenec ne more uveljavljati pravic, ki so mu bile z njim dodeljene.

VI.

VARSTVO PRAVIC
24. člen (obvezanost podpisnikov)

Sklep o dodelitvi statusa in Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti sta enako obvezujoča za
vse podpisnike.

25. člen (pritožba na neupoštevanje dogovora o prilagajanju šolskih obveznosti)
Če šola ne uresničuje določil iz IV. poglavja teh pravil, lahko učenec uveljavlja varstvo pravic.
Uvedbo postopka na šoli lahko zahtevajo starši učenca s pritožbo.
O pritožbi odloča ravnatelj šole.
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 priznati pravico.

25. člen (pritožba na sklep)
Učenec ali tisti, ki ga njegov status zadeva (podpisnik), lahko na sklep o pridobitvi,
mirovanju, prenehanju oziroma odvzemu statusa zahteva, da se sklep preveri, ali mu
ugovarja, če meni, da je v nasprotju z določbami teh Pravil o prilagajanju šolskih obveznosti.
Uvedbo postopka na šoli lahko zahtevajo starši učenca s pritožbo. Pritožbo vložijo jo v osmih
dneh po prejetju sklepa.
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26. člen (odločanje o pritožbah)
O pritožbi zoper sklep ravnatelja odloča pritožbena komisija JVIZ OŠ Destrnik-Trnovska
vas. Odločitev komisije je dokončna.

VII. PREHDNI IN KONČNI DOLOČBI
27. člen (prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve teh Pravil o prilagajanju šolskih obveznosti, prenehajo veljati Pravila o
prilaganju šolskih obveznosti št., 1723/11, z dne, 20. 11. 2011, uporabljajo pa se do začetka
uporabe teh pravil.

28. člen (uveljavitev pravil)
Ta pravila začnejo veljati naslednji dan po sprejetju na seji učiteljskega zbora JVIZ OŠ
Destrnik-Trnovska vas, uporabljati pa se začnejo naslednji dan po objavi na spletni strani in
oglasni deski šole.

Številka: 1301/13

Ravnatelj:
pečat

V Destrniku, dne: 1. 9. 2013

mag. Drago Skurjeni
_________________
podpis

Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti št. 1301/13 z dne 1. 9. 2013 je učiteljski zbor
sprejel na svoji redni seji, 23. 9. 2013.
Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti št. 1301/13 z dne 1. 9. 2013 se objavijo na spletni
strani in oglasni deski šole, 26. 9. 2013.

JAVNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD OŠ DESTRNIK-TRNOVSKA VAS
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PŠ TRNOVSKA VAS, Trnovska vas 38/a, Tel.: 02 757 07 71, e-mail: os-trnovska.vas@guest.arnes.si
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