
 

 

        

 

DOGOVOR O PRILAGAJANJU ŠOLSKIH OBVEZNOSTI  

IN IZVEDBENI NAČRT  

za učenca, ki se vzporedno izobražuje ali ima status športnika 

 

Učenec ………………………………………., razred …. , šola …………………………...  

 

I. S statusom pridobi učenec naslednje ugodnosti: 

 Če se učenec zaradi športnih obveznosti ni uspel pripraviti na ustno ocenjevanje znanja, se 

lahko pred začetkom ure opraviči. V primeru, da se učenec pred uro ne opraviči, ga lahko učitelj 

vpraša. V primeru opravičila se učitelj in učenec dogovorita za termin ustnega ocenjevanja 

znanja v času od enega tedna do 10 dni od datuma opravičila. 

 Ocene mora dobiti učenec do 10 delovnih dni pred konferenco.  

 Pisno ocenjevanje lahko opravi individualno pri rednem pouku, dopolnilnem pouku ali urah 

posvetovanja, če je na dan pisnega preverjanja in ocenjevanja opravičeno odsoten zaradi 

treningov ali tekem – po dogovoru z učiteljem.  

 Možnost dodatnega posvetovanja z učiteljem.  

 

II. Prisotnost pri vzgojno-izobraževalnem delu 

Učenec s statusom lahko: 

 izostaja od rednega vzgojno-izobraževalnega dela do dve ali več pedagoški uri dnevno zaradi 

treninga ali priprav oziroma udeležbe pri drugih oblikah VID, če te potekajo istočasno kot redno 

vzgojno-izobraževalno delo, oziroma ves šolski dan v primeru načrtovanih priprav, nastopov ali 

tekmovanj,  

 izostati sme prvo šolsko uro naslednjega šolskega dne, če se je obveznost predhodnega dne 

končala po 21. uri.  

 

III. Obveznosti 

Status prinaša tudi določene obveznosti. 

Učenčeve obveznosti: 

 primerno vedenje do sošolcev, učiteljev in drugih, 

 vestno opravljanje svojih šolskih obveznosti,  

 vse izostanke od pouka mora vsaj en dan prej vnaprej napovedati, izostanek pa nato opravičijo 

starši,  

 v primeru odsotnosti ali povečanega obsega tekmovanj ali nastopov, ki učencu ne dovoljujejo 

redne priprave na pouk, se mora z učitelji dogovoriti za ustno spraševanje ali pisno preverjanje  

in ocenjevanje znanja,  

 manjkajočo snov si prepiše ali fotokopira v treh dneh po vrnitvi v šolo, 

 redno obveščanje staršev o svojem uspehu v šoli,  



 v primeru slabšega znanja pri določenem predmetu učitelj učencu predlaga obiskovanje 

dopolnilnega pouka.  

 da zastopa osnovno šolo na šolskih tekmovanjih in prireditvah. 

 

Obveznosti staršev: 

 redno spremljanje uspeha in vedenja svojega otroka,  

 redno obiskovanje govorilnih ur pri razredniku, posameznih učiteljih (po potrebi), svetovalni 

službi(po potrebi),  

 redno opravičevanje izostankov.  

 

IV. Izguba statusa oziroma mirovanje statusa: 

Učenec po odločitvi strokovnega zbora izgubi ugodnosti, ki mu jih prinaša status: 

 če mu je dodeljen za določen čas, 

 na njegovo izrecno željo ali zahtevo staršev učenca, 

 če je učenec prisoten pri pouku in se izmika učnim obveznostim, 

 če neopravičeno izostaja od pouka (10 ur ali več), 

 če se neprimerno obnaša oz. če mu je zato izrečen vzgojni ukrep, 

 če ne dosega zadovoljivega učnega uspeha (dve negativni oceni ali več), 

 če se zaradi poškodbe ne more udeleževati treningov ali tekmovanj, 

 če preneha z aktivnim treningom, vajami, nastopi in tekmovanji, 

 če odkloni ali se izogiba zastopanju osnovne šole na šolskih tekmovanjih in prireditvah. 

Predlog o prenehanju ugodnosti poda razrednik, mentor ali drugi pedagoški delavci. Izguba ugodnosti 

je lahko začasna - dokler učenec ne odpravi razlogov za izgubo. 

 

Podpis staršev: ……………………………………. Podpis razrednika: ……………………………… 

 

Podpis učenca/učenke: …………………………...            Podpis ravnatelja: …………………………….. 

 

 

Brezno, ………………. 

 

  



DOGOVOR O PRILAGAJANJU ŠOLSKIH OBVEZNOSTI  

IN IZVEDBENI NAČRT  

za učenca, ki se vzporedno izobražuje ali ima status mladega umetnika 

 

Učenec ………………………………………., razred …. , šola …………………………...  

 

V. S statusom pridobi učenec naslednje ugodnosti: 

 Če se učenec zaradi umetniških obveznosti ni uspel pripraviti na ustno ocenjevanje znanja, se 

lahko pred začetkom ure opraviči. V primeru, da se učenec pred uro ne opraviči, ga lahko učitelj 

vpraša. V primeru opravičila se učitelj in učenec dogovorita za termin ustnega ocenjevanja 

znanja v času od enega tedna do 10 dni od datuma opravičila. 

 Ocene mora dobiti učenec do 10 delovnih dni pred konferenco.  

 Pisno ocenjevanje lahko opravi individualno pri rednem pouku, dopolnilnem pouku ali urah 

posvetovanja, če je na dan pisnega preverjanja in ocenjevanja opravičeno odsoten zaradi 

umetniškega udejstvovanja – po dogovoru z učiteljem.  

 Možnost dodatnega posvetovanja z učiteljem.  

 

VI. Prisotnost pri vzgojno-izobraževalnem delu 

Učenec s statusom lahko: 

 izostaja od rednega vzgojno-izobraževalnega dela do dve ali več pedagoški uri dnevno zaradi 

obveznosti na kulturnem področju oziroma udeležbe pri drugih oblikah VID, če te potekajo 

istočasno kot redno vzgojno-izobraževalno delo, oziroma ves šolski dan v primeru načrtovanih 

nastopov ali tekmovanj,  

 izostati sme prvo šolsko uro naslednjega šolskega dne, če se je obveznost predhodnega dne 

končala po 21. uri.  

 

VII. Obveznosti 

Status prinaša tudi določene obveznosti. 

Učenčeve obveznosti: 

 primerno vedenje do sošolcev, učiteljev in drugih, 

 vestno opravljanje svojih šolskih obveznosti,  

 vse izostanke od pouka mora vsaj en dan prej vnaprej napovedati, izostanek pa nato opravičijo 

starši,  

 v primeru odsotnosti ali povečanega obsega tekmovanj ali nastopov, ki učencu ne dovoljujejo 

redne priprave na pouk, se mora z učitelji dogovoriti za ustno spraševanje ali pisno preverjanje  

in ocenjevanje znanja,  

 manjkajočo snov si prepiše ali fotokopira v treh dneh po vrnitvi v šolo, 

 redno obveščanje staršev o svojem uspehu v šoli,  

 v primeru slabšega znanja pri določenem predmetu učitelj učencu predlaga obiskovanje 

dopolnilnega pouka.  

 da zastopa osnovno šolo na šolskih tekmovanjih in prireditvah. 

 

  



Obveznosti staršev: 

 redno spremljanje uspeha in vedenja svojega otroka,  

 redno obiskovanje govorilnih ur pri razredniku, posameznih učiteljih (po potrebi), svetovalni 

službi(po potrebi),  

 redno opravičevanje izostankov.  

 

VIII. Izguba statusa oziroma mirovanje statusa: 

Učenec po odločitvi strokovnega zbora izgubi ugodnosti, ki mu jih prinaša status: 

 če mu je dodeljen za določen čas, 

 na njegovo izrecno željo ali zahtevo staršev učenca, 

 če je učenec prisoten pri pouku in se izmika učnim obveznostim, 

 če neopravičeno izostaja od pouka (10 ur ali več), 

 če se neprimerno obnaša oz. če mu je zato izrečen vzgojni ukrep, 

 če ne dosega zadovoljivega učnega uspeha (dve negativni oceni ali več), 

 če se zaradi poškodbe ne more udeleževati  vaj, nastopov ali tekmovanj, 

 če preneha z aktivnimi vajami, nastopi in tekmovanji. 

Predlog o prenehanju ugodnosti poda razrednik, mentor ali drugi pedagoški delavci. Izguba ugodnosti 

je lahko začasna - dokler učenec ne odpravi razlogov za izgubo. 

 

Podpis staršev: ……………………………………. Podpis razrednika: ……………………………… 

 

Podpis učenca/učenke: …………………………...            Podpis ravnatelja: …………………………….. 

 

 

Brezno, ………………. 

 

 


