PRAVILNIK O
STATUSU
perspektivnega ŠPORTNIKA
mladega UMETNIKA

Osnovna šola Miška Kranjca
Kamnogoriška cesta 35, 1000 Ljubljana

Na podlagi 51. člena Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS št. 12/96, 81/06, 102/07) ravnatelj/ica OŠ Miška
Kranjca izdajam

PRAVILA OŠ MIŠKA KRANJCA
O PRILAGAJANJU ŠOLSKIH OBVEZNOSTI

1. člen
Splošna določba

Učenec, ki se vzporedno izobražuje v glasbenih in drugih šolah, ki izvajajo javno veljavne programe,
oziroma je perspektivni/ vrhunski športnik, lahko pridobi status učenca, mladega umetnika oziroma
status perspektivnega športnika.
Ta pravila o prilagajanju šolskih obveznosti podrobneje urejajo postopek za pridobitev statusa
učenca, ki se vzporedno izobražuje.

2. člen
Pogoji za dodelitev statusa

1. Status učenca, mladega umetnika, lahko pridobi učenec, ki se hkrati izobražuje v glasbenih,
baletnih in drugih šolah, ki izvajajo javno veljavne programe. Učenec pridobi status, če je v tekočem
šolskem letu z dodatnim programom nadpovprečno obremenjen (vsaj 4x tedensko).
To pomeni, da učenec:
a) obiskuje glasbeno ali baletno šolo,
b) najmanj štirikrat tedensko strnjeno vadi v okviru kulturno umetniške skupine ali samostojno
pod vodstvom mentorja,
c) redno javno nastopa na kulturnih prireditvah in tekmovanjih na regionalni, državni ali
mednarodni ravni s področja umetnosti ter sodeluje na prireditvah, ki jih organizira šola.
2. Status učenca perspektivnega športnika lahko pridobi učenec, ki je registriran pri nacionalni
panožni športni zvezi in tekmuje na uradnih tekmovanjih nacionalnih panožnih zvez. Učenec pridobi
status učenca perspektivnega športnika, če je v tekočem šolskem letu z uradnimi treningi in s
tekmovanji obremenjen najmanj petkrat tedensko in je v preteklem šolskem letu dosegal vidne
uspehe na državnem.
To pomeni, da učenec:
a) najmanj petkrat tedensko trenira ali vadi v okviru športne skupine ali reprezentance,
b) redno nastopa na športnih tekmovanjih, in sicer kot posameznik ali v ekipi na državnih
tekmovanjih in je v minuli sezoni dosegel na državnih tekmovanjih vsaj 5. mesto.
Status perspektivnega športnika oziroma status učenca, ki se vzporedno izobražuje dobijo učenci od
1. do 5. razreda le izjemoma in na posebej obrazložen predlog.

3. člen
Predlog za dodelitev statusa

Predlog za dodelitev statusa skupaj s prilogami podajo starši na obrazcu, ki je PRILOGA 1 teh Pravil
in ga najkasneje do 30. septembra oz. 31. januarja tekočega šolskega leta vložijo v šolski svetovalni
službi.
O dodelitvi, odvzemu in mirovanju statusa odloči ravnatelj s sklepom.
Pred odločitvijo si ravnatelj za učenca pridobi mnenje oddelčnega učiteljskega zbora:
a) o spoštovanju Pravil šolskega reda,
b) o izpolnjevanju dolžnosti, ki izhajajo iz dolžnosti opredeljenih v Zakonu o osnovni šoli.
Sklep o dodelitvi statusa začne veljati, ko je vročen staršem učenca. Velja do konca tekočega
šolskega leta.
Učenec, ki je v preteklem šolskem letu imel dodeljen status, mora za tekoče šolsko leto do 30.
septembra oz. 31. januarja, ponovno vložiti prošnjo z vsemi dokazili.

4. člen
Priloge
Predlogu za dodelitev statusa je treba priložiti:
1. Za pridobitev statusa učenca, mladega umetnika:
-

potrdilo o vpisu v drugo šolo oz. v drug javno veljavni izobraževalni program, vključno s
tedenskim obsegom obveznosti,
dokazila o eventualni udeležbi na prireditvah in tekmovanjih na regionalni ali državni ravni za
preteklo šolsko leto ter dosežkih na teh tekmovanjih.

2. Za pridobitev statusa, perspektivnega športnika:
-

potrdilo, da je učenec registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in da tekmuje na
uradnih tekmovanjih te športne zveze,
dokazila o rezultatih na državni ravni za preteklo šolsko leto.

5. člen
Prilagajanje obveznosti
Učencu s statusom iz prvega člena teh Pravil se lahko prilagodijo šolske obveznosti.
Prilagajanje šolskih obveznosti se uredi s pisnim dogovorom med šolo in starši.
Prilagodijo se obiskovanje pouka in drugih dejavnosti, načini in roki za ocenjevanje znanja ter drugo.
Obiskovanje pouka:
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 te potekajo v
času pouka. Izostanek ne sme biti večji kot dve uri tedensko in ne pri predmetih, ki so na
urniku enkrat tedensko. V primeru, da se udeležuje organiziranih priprav, je izostanek lahko
daljši.
- Od vzgojno izobraževalnega dela lahko izostaja zaradi tekmovanj oziroma nastopov, ki
potekajo v času pouka, vendar mora tri dni pred izostankom, razredniku predložiti uradno
opravičilo.
Obveznosti učenca pri pouku:
-

Vestno opravljanje šolskih obveznosti, kot so:
sodelovanje pri pouku,
pisanje domačih nalog,
redno prinašanje učnih pripomočkov,
če je znanje učenca pri katerem od predmetov pomanjkljivo, lahko učitelj predlaga učencu
obiskovanje dopolnilnega pouka, ki ga mora učenec redno obiskovati, če je prisoten v šoli,
- zastopanje šole na tekmovanjih in prireditvah, na področju za katero mu je bil dodeljen
status,
- ravnanje v skladu s Pravili šolskega reda,
- učenec s statusom je zgled sošolcem/sošolkam,
- prizadeva si in tudi izboljša rezultate športno vzgojnega kartona.
Načini in roki za ocenjevanje znanja oziroma izpolnjevanje drugih obveznosti:
-

-

-

Pisno ocenjevanje lahko učenec s statusom opravi individualno pri rednem ali dopolnilnem
pouku, če je na dan pisnega ocenjevanja opravičeno odsoten.
O terminih ustnega ocenjevanja se učenec dogovori z učitelji v prvih 14 dneh vsakega
ocenjevalnega obdobja. V primeru, da se učenec ne dogovori za datume ustnih ocenjevanj,
pomeni, da je lahko ustno ocenjen na enak način kot ostali učenci.
V primeru, da učenec ni upošteval 1.,2. ali 3. alineje 5. odstavka 5. člena Pravil OŠ Miška
Kranjca o prilagajanju šolskih obveznosti, učitelj ni dolžan upoštevati
prilagoditev.

6. člen
Odvzem statusa
Če učenec ne izpolnjuje obveznosti iz dogovora iz 3. in 5. člena teh Pravil oziroma ne opravlja svojih
dolžnosti, določenih z zakonom ter drugimi predpisi in akti šole, mu šola lahko na predlog
razrednika oziroma učiteljskega zbora začasno oziroma trajno odvzame status. Status preneha tudi:
-

če se neprimerno vede in krši Pravila šolskega reda (opredeljeno v točki 3.1. do 3.12), ali mu
je izrečen vzgojni ukrep,
če zlorablja opravičila o odsotnosti in neupravičeno izrablja ugodnosti ter pravice, določene
v internem aktu o prilagajanju šolskih obveznosti,
če ima ob koncu ocenjevalnega obdobja eno ali več negativnih ocen,
na željo učenca ali na zahtevo njegovih staršev oz. skrbnikov,
če je bil dodeljen za določen čas,
če učencu preneha status učenca šole, v kateri se vzporedno izobražuje,
če se učenec preneha ukvarjati z dejavnostjo, zaradi katere mu je bil status dodeljen,
če učencu preneha status učenca OŠ Miška Kranjca.
7 . člen
Mirovanje statusa

Učencu status lahko miruje. Predlog za mirovanje statusa lahko podajo starši in učenec, razrednik ali
oddelčni učiteljski zbor. V času mirovanja statusa, učenec ne more uveljavljati pravic, ki so mu bile z
njim dodeljene. O mirovanju odloči ravnatelj s sklepom v osmih dneh po prejemu utemeljenega
pisnega predloga.

8. člen
Varstvo pravic

O pritožbi zoper odločitev ravnatelja glede statusa po teh Pravilih odloča pritožbena komisija, ki jo
šola imenuje v skladu z Zakonom o OŠ. Odločitev pritožbene komisije je dokončna.

9. člen
Končne določbe

Pravila OŠ Miška Kranjca o prilagajanju šolskih obveznosti začnejo veljati 1. 9. 2019.

V Ljubljani, 21. 2. 2019

Predsednica Sveta šole

Ravnatelj

Kristina Novak

Jožef Kavtičnik

