
 

 

PRILOGA 2 

Na podlagi drugega odstavka 5. člena Pravil Osnovne šole Miška Kranjca o prilagajanju šolskih obveznosti 

Osnova šola Miška Kranjca, ki jo zastopa ravnatelj Tadej Šeme 

in 

________________________________________, oče/mati/skrbniki 

_______, učenca/ke ____ razreda Osnovne šole Miška Kranjca, sklenejo naslednji 

DOGOVOR 

O PRILAGAJANJU ŠOLSKIH OBVEZNOSTI 

1. člen 

(obiskovanje pouka in drugih dejavnosti) 

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 šole, kjer se vzporedno 

izobražuje oziroma kluba. 

2. člen 

(načini in roki za ocenjevanje znanja) 

Učenec s statusom mora biti ob zaključku posameznih ocenjevalnih obdobij ocenjen pozitivno. 

- 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 lahko dogovarja v času, ko je v večji meri obremenjen z 

obveznostmi treningov in tekmovanj. V primeru, da ima učenec na teden vsaj 7,5h treningov oz. 

vsaj 6h na teden, ko ima v istem tednu tudi tekmovanje. Načrt tekmovanj in urnik treningov je 

nujna priloga dogovoru. Dogovor mora biti podpisan s strani kluba ali nacionalne panožne zveze, 

staršev in vodstva šole. Učenec mora imeti dogovor ves čas pri sebi, saj s tem lahko izkaže 

upravičenost do prilagoditve ustnega ocenjevanja posameznemu učitelju. 

- Učenec se na podlagi načrta tekmovanj in urnika treningov 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. 



 

 

3. člen  

(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, prireditvah nastopih 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. 

4. 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, 

- 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 

 

 

 



 

 

5. 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 

O odvzemu ali mirovanju statusa odloči ravnatelj. Mnenje o dejstvih in okoliščinah, povezanih z 

neizpolnjevanjem obveznosti, ravnatelju poda razrednik oziroma oddelčni učiteljski zbor. 

 

6. člen 

(učenec s statusom in šola) 

 

Učenec s statusom je dolžan častno zastopati Osnovno šolo Miška Kranjca na vseh šolskih tekmovanjih, 

proslavah in srečanjih, razen v času priprav, tekmovanj ali srečanj na višji ravni. 

 

 

Ljubljana, _____________________________ 

 

 

Podpis staršev oz. skrbnikov                           Tadej Šeme, ravnatelj 

___________________________ 

___________________________ 


