
OSNOVNA ŠOLA KRIŽEVCI

Ravnateljica Vasilija Stolnik

Na osnovi 4. odstavka 51. člena Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 81/06 UPB3, 102/07, 107/10, 87/11,
40/12-ZUJF, 63/13 in 46/16; v nadaljevanju ZOsn), Pravil o prilagajanju šolskih obveznosti (št.: 007-
1/2020-1), sprejetih dne 30.9.2020; v nadaljevanju: pravila), Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju
znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli in Odločbe o dodelitvi statusa učenca je sklenjen

D O G O V O R
o prilagajanju šolskih obveznosti

Osnovna šola Križevci, ki jo zastopa ravnateljica Vasilija Stolnik, in starši učenca so se dogovorili, da se v
šolskem letu 20 __/__njihovemu sinu/hčeri _____________, učencu/-ki___. razreda, z bivanjem v/na
_____________, prilagodijo obiskovanje pouka in drugih dejavnosti ter načini in roki za ocenjevanje
znanja in medsebojne obveznosti.

OBISKOVANJE POUKA
Učenec je dolžan obiskovati redno pouk, razen v primerih, ki so določeni s predpisi in tem dogovorom.

Odsotnosti od pouka
Zaradi tekmovanj in nastopov je učenec s statusom upravičeno odsoten od pouka:

 na začetku pouka do 9.00 ure, če se vrne s tekmovanja po 22. uri,
 med poukom - zaradi odhoda na tekmovanje med poukom,
 za čas pouka – če potekajo tekmovanja ali nastopi v dopoldanskem času ali za dneve, ko

potekajo tekmovanja, na katerih sodeluje učenec.

Vsak izostanek učenca od pouka morajo starši vnaprej napovedati (izostanek lahko napove tudi trener ali
mentor).

Odsotnosti od drugih oblik dejavnosti
Zaradi treninga, obiskovanja šole za dodatno izobraževanje, tekmovanj ali nastopov je učenec s statusom
upravičeno odsoten na:

 celodnevni strokovni ekskurziji in
 organiziranem dnevu izven kraja šole,
 dejavnosti, ki jo šola organizira izven pouka,
 __________________________________ ,

če je dejavnost organizirana isti dan.

NAČINI IN ROKI ZA OCENJEVANJE ZNANJA
Učenec s statusom športnika ali mladega umetnika ni oproščen pri preverjanju znanja (NI namenjeno
ocenjevanju znanja), s katerim se zbirajo informacije o tem, kako učenec dosega cilje oziroma standarde
znanja iz učnih načrtov.

Ustno preverjanje in ocenjevanje znanja
Učenec s statusom športnika ali mladega umetnika je oproščen do ustnega preverjanja znanja z
ocenjevanjem:

 v času intenzivnih treningov za pripravo na tekmovanja (na predlog trenerja ali mentorja),



 prve tri dni prisotnosti pri pouku po tekmovanju.

V primeru, da učenec ni pripravljen na ustno ocenjevanje znanja, ker se je obveznost v predhodnem
dnevu končala po 20. uri, se mora učitelju, ki ga poučuje, opravičiti na začetku šolske ure (pred pričetkom
preverjanja in ocenjevanja znanja).

Rok za ustno preverjanje znanja z ocenjevanjem določi učitelj na predlog učenca. Če se učenec ne drži
dogovora glede roka ustnega ocenjevanja znanja, ima učitelj pravico, da učenca ustno oceni v prihodnjih
rednih urah tudi brez predhodnega dogovora.

Pisno preverjanje in ocenjevanje znanja
Če je bil učenec iz utemeljenih razlogov zaradi tekmovanj in nastopov odsoten od pouka:

 v času pisanja pisnih izdelkov, ga o pisnem preverjanju in ocenjevanju znanja učitelj seznani pet
dni prej;

 in ni pridobil v ocenjevalnem obdobju zadostnega števila ocen, je lahko neocenjen iz
posameznega predmeta;

 in je neocenjen v ocenjevalnem obdobju ali v delu ocenjevalnega obdobja, se mu za manjkajoči
del snovi, po odločitvi oddelčnega učiteljskega zbora, v dogovoru z njegovimi starši in z učiteljem,
ki predmet poučuje, prilagodi načine in roke za ocenjevanje znanja ter število ocen;

 in je neocenjen ob koncu pouka iz posameznega predmeta, lahko do konca šolskega leta opravlja
izpit iz tega predmeta (predmetni izpit).

O utemeljenosti razlogov odsotnosti od pouku odloča ravnatelj.

Učenec s statusom vrhunskega športnika ali vrhunskega mladega umetnika si lahko skupaj z učiteljem
izbere:

 datum ustnega ocenjevanja in
 pisnega ocenjevanja znanja.

Šola učencem dodatno zagotovi pogoje za izobraževanje tako, da jim prilagodi vsebine, metode in oblike
dela ter jim nudi različne oblike individualne pomoči.

Načini in roki izpolnjevanja
drugih obveznosti
Če je učenec iz utemeljenih razlogov zaradi tekmovanj in nastopov odsoten od pouka v času izdelovanja:

 likovnih,
 tehničnih,
 praktičnih in drugih izdelkov,
 projektnih del,

ki se ocenjujejo, jih lahko dokonča ali izdela doma do roka, za katerega se dogovorita z učiteljem
predmeta ali mentorjem projekta.

MEDSEBOJNE OBVEZNOSTI
Medsebojne obveznosti se urejajo med učencem s statusom, njegovimi starši, društvom oziroma šolo,
kjer se učenec dodatno izobražuje, in šolo, ki jo učenec obiskuje.

Starši so tudi dolžni redno:
 spremljati šolski uspeh in učenčev odnos do šole,
 opravičiti odsotnost učenca,
 sporočiti šoli vse morebitne spremembe v zvezi s statusom učenca (prekinitev treniranja, …).

Status učenca športnika ali mladega umetnika lahko učencu:



 preneha na zahtevo staršev učenca, če prenehajo razlogi, zaradi katerih je bil status dodeljen;
 miruje na predlog razrednika oziroma učiteljskega zbora ali staršev učenca, dokler obstajajo

razlogi, na podlagi katerih je bilo odločeno o mirovanju;
 odvzamemo na predlog razrednika ali učiteljskega zbora, če ne izpolnjuje obveznosti iz tega

dogovora.

V primeru mirovanja statusa učenec ne more uveljavljati pravic tega dogovora.

O mirovanju oziroma prenehanju statusa odloči ravnatelj, ko pridobi mnenje razrednika oziroma
oddelčnega učiteljskega zbora.

S tem dogovorom so učenca s statusom dolžni seznaniti njegovi starši.

Veljavnost in trajanje dogovora
Ta dogovor prične veljati z dnem podpisa strank, uporablja pa se od meseca _______ 20__ do meseca
___________ 20__ oziroma do mirovanja, prenehanja ali odvzema.

V/ Na ____________, dne _______ V/Na _____________, dne _________

Številka: ______________

Starši/skrbnik: Ravnatelj:

__________________________ __________________________

__________________________


