
 

Priloga: 

Dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti 

Vloga - obrazec: 

 status učenca perspektivnega športnika, 

 status učenca perspektivnega vrhunskega športnika, 

 status vrhunskega športnika, 

 status učenca vrhunskega mladega umetnika. 

 

Na podlagi 5. člena Pravil OŠ Sveta Ana o prilagajanju šolskih obveznosti sklepajo ravnatelj 

Osnovne šole Sveta Ana Boris Mlakar in 

starši učenca/ke____________________________________iz _________________razreda 

 

DOGOVOR O PRILAGAJANJU ŠOLSKIH OBVEZNOSTI V ŠOLSKEM LETU 20__/20__ 

 

I. NAVZOČNOST UČENCA PRI POUKU 

a) Učenec s statusom od rednega vzgojno-izobraževalnega dela lahko izostane en dan oz. 

več dni po vnaprej razredniku oddanem pisnem obvestilu staršev. 

b) Učenec lahko izostane od rednega pouka zaradi tekmovanj, če so ta v času pouka ali če je 

tekmovanje v popoldanskem času in se ga učenec zaradi pouka ne bi mogel pravočasno 

udeležiti. V vzrokih za izostanek so dolžni starši razrednika vnaprej pisno obvestiti. 

c) Vse izostanke od pouka morajo starši napovedati vsaj tri dni vnaprej. 

 

II. OBVEZNOSTI UČENCA 

a) Učenec je s svojim učenjem, vedenjem in delom zgled ostalim učencem. 

b) Učenec vestno opravlja dogovorjene šolske obveznosti. 

c) Sodeluje pri načrtovanju in oblikovanju individualiziranega načrta (če je potreben) in se drži 

dogovorjenega načrta. 

d) Učenec opravlja domače naloge in skrbi, da pravočasno nadoknadi zamujeno učno snov. 

e) Učenec mora učitelja pravočasno opozoriti, če česa ne razume in bi potreboval dodatno 

razlago. 

f) V primeru slabšega znanja pri določenem predmetu učitelj učencu predlaga obiskovanje 

dopolnilnega pouka, ki se ga mora učenec, kadar je v šoli, redno udeleževati. Prav tako 

mora učenec opraviti vse naloge, ki mu jih naloži učitelj zato, da bi snov bolje razumel in 

odpravil primanjkljaje v znanju. 

g) Če učitelj učencu predlaga, da mu bo nudil pomoč pred ali po pouku, učenec pomoči ne 

more odkloniti. 

h) Učenec s statusom zastopa OŠ Sveta Ana na prireditvah in tekmovanjih kot član šolske 

ekipe. Za odsotnost mora imeti opravičljiv razlog, ki ga vnaprej napove učitelju, ki sestavlja 

ekipo oz. pripravlja program. 

 

III. OBVEZNOSTI STARŠEV 

a) Sodeluje pri načrtovanju in oblikovanju individualiziranega načrta (velja za učence s 

statusom vrhunskega športnika ali učenca vrhunskega mladega umetnika). 

b) Redno spremljajo šolski uspeh in vedenje otroka. 

c) Obiskujejo govorilne ure in roditeljske sestanke. 

d) Redno obveščajo razrednika o napovedanih odsotnostih in redno najmanj 3 dni vnaprej 

opravičujejo izostanke. 

e) Razredniku redno sporočajo vse spremembe v zvezi s statusom (prenehanje treniranja, 

poškodba). 

 



 

 

 

IV. OBVEZNOSTI UČITELJEV IN RAZREDNIKA 

a) Sodelujejo pri načrtovanju in oblikovanju individualiziranega načrta (velja za učence s 

statusom vrhunskega športnika ali učenca vrhunskega mladega umetnika). 

b) V primeru, da količina vadbe, priprav in tekmovanj učencu onemogoča redno pisno ali ustno 

ocenjevanje znanja, sodelujejo pri načrtu za ustno in pisno ocenjevanje znanja. 

c) Po potrebi nudijo učencu dodatno razlago v času svojega rednega delovnega časa. 

 

V. PRILAGODITVE OCENJEVANJA 

a) Zaradi odsotnosti ali povečanega obsega tekmovanj, ki učencu ne dovoljujejo redne 

priprave na pouk, se lahko učenec z učitelji dogovori za datum ustnega ali pisnega 

ocenjevanja znanja. 

b) Učenec lahko skupaj z učiteljem izbere datum ustnega ocenjevanja znanja v času, ki mu 

omogoča osvojitev učne snovi. 

c) Učenec mora seznam datumov za ustno ocenjevanje pri posameznih predmetih prinesti v 

enem tednu po tem, ko učitelj napove ustno spraševanje. 

d) Učenec in učitelj se lahko izjemoma dogovorita za datum pisnega ocenjevanja znanja. 

e) V primeru, da se učenec ne drži dogovora glede termina ustnega ocenjevanja znanja, ima 

učitelj pravico, da od učenca pridobi ustno oceno v času prihodnjih rednih ur , tudi brez 

predhodnega dogovora. 

f) Če ni predpisane obvezne oblike ocenjevanja, lahko učenec skupaj z učiteljem izbere 

obliko, ki je zanj ugodnejša (pisno, ustno, seminarska naloga, itd.) 

g) Učenec mora pridobiti ustno oceno najkasneje 10 delovnih dni pred ocenjevalno 

konferenco, po tem času ga lahko učitelj nenapovedanega pri rednih urah pouka. 

h) Pisno ocenjevanje znanja lahko učenec opravi individualno pri rednem pouku. Če je na dan 

pisnega ocenjevanja učenec opravičeno odstoten, učitelj, v dogovoru z učencem, določi 

nov termin. Enako velja, če je na dogovorjeni dan odstoten učitelj ali je organizirana 

drugačna oblika pouka, ki ne omogoča ocenjevanja (npr. dnevi dejavnosti). 

i) V vsakem ocenjevalnem obdobju mora učenec pridobiti toliko ocen, kot jih določa pravilnik 

o ocenjevanju in preverjanju znanja. 

 

Dodelitev statusa ne pomeni avtomatično 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 

posameznem predmet poučuje. Če učenec moti pouk, odklanja zadolžitve in ne opravlja šolskih 

obveznosti , mu učitelj posameznega predmeta ugodnost določanja ustnega ocenjevanja lahko 

odvzame. 

 

VI. UGODNOSTI OZIROMA OPRAVIČENA ODSOTNOST UČENCA PRI POUKU 

a) Učenec s statusom perspektivnega vrhunskega športnika ali učenca vrhunskega mladega 

umetnika lahko izostane od pouka tudi zaradi športnih/kulturnih priprav ali izrednih 

treningov. 

b) Čas odsotnosti je odvisen od športne/ kulturne panoge. Vsako izredno odsotnost od pouka 

morajo starši pisno najaviti razredniku in priložiti potrdilo kluba, društva ali nacionalne 

panožne zveze. Iz potrdila mora biti razviden razlog in trajanje načrtovanje odsotnosti. 

 

 

 

 



 

 

 

VII. PRENEHANJE IN MIROVANJE STATUSA 

a) Če učenec ne izpolnjuje obveznosti iz Dogovora o prilagajanju šolskih obveznosti, šola 

lahko učencu na predlog razrednika oz. učiteljskega zbora začasno oz. trajno odvzame 

status, in sicer: 

b) če starši pravočasno ne sporočijo napovedanih odsotnosti, 

c) če učenec sproti ne opravlja šolskih obveznosti, sproti ne odpravlja zaostankov in prihaja 

na pouk nepripravljen. 

d) če je ob zaključku ocenjevalnega obdobja pri enem ali več predmetih ocenjen z negativno 

oceno, je poslabšal učni uspeh, ali če se učenec izmika ocenjevanju. 

 

Med šolskim letom status učencu preneha, če mu je bil dodeljen za določen čas ali če učenec 

preneha obiskovati dejavnost, zaradi katere mu je bil status dodeljen. Med šolskim letom status 

učencu lahko preneha tudi na željo učenca ali staršev. 

 

VIII. ZAČETEK VELJAVNOSTI DOGOVORA 

Dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti je sklenjen v dveh izvodih. Dogovor je sklenjen, ko ga 

podpišejo vse tri stranke. 

Dogovor velja največ eno šolsko leto. 

 

 

___________________________ 

 

(podpis učenca/učenke) 

 

____________________________ 

 

(podpis staršev) 

 

 

 

Kraj in datum: Sveta Ana, _____________    ______________________ 

       (podpis ravnatelja) 


