PRILOGA 1
Na podlagi drugega odstavka 5. člena Pravil Osnovne šole Trzin o prilagajanju šolskih
obveznosti
Osnovna šola Trzin, ki jo zastopa ravnateljica Matejka Chvatal,
in
_______________________________________________________, oče/mati/starši/skrbniki
__________________________________________, učenca/-ke _______ razreda Osnovne
šole Trzin, sklenejo naslednji
DOGOVOR O PRILAGAJANJU ŠOLSKIH OBVEZNOSTI UČENCU S STATUSOM
PERSPEKTIVNEGA ŠPORTNIKA/UMETNIKA
1. člen
(obiskovanje pouka in drugih dejavnosti)
Učenec s statusom je praviloma navzoč pri pouku. Od rednega vzgojno-izobraževalnega dela
lahko izostane glede na vnaprej pripravljen program dejavnosti in zaradi tekmovanj.
Učenec s statusom športnika ali s statusom mladega umetnika sme izostati od pouka tudi
prvi dve učni uri, če se je obveznost iz naslova statusa predhodnega dne zaključila po 22. uri.
Učenec je dolžan o vsaki udeležbi na tekmovanju, pripravah ali treningu, ki posega v pouk
vnaprej obvestiti razrednika.
2. člen
(načini in roki za ocenjevanje znanja)
Učenec s statusom mora biti ob zaključku posameznih ocenjevalnih obdobij ocenjen
pozitivno. V vsakem ocenjevalnem obdobju si mora učenec s statusom pridobiti toliko ocen,
kot jih določa Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja.
Učenec mora oceno pridobit 10 dni pred konferenco, po tem času ga lahko učitelj vpraša
nenapovedano.
Če je učenec na dan dogovorjenega ustnega preverjanja odsoten, ga učitelj lahko vpraša
kadarkoli po tem datumu (po lastni presoji).
Če je učenec na dan pisnega ocenjevanja odsoten, oziroma je imel prejšnji dan po pouku
tekmovanje/nastop in je obremenitev trajala več kot štiri ure, ocenjevanje opravi individualno
naslednji dan ali po dogovoru. Potrdilo o tovrstni obremenitvi izda trener/mentor in ga
učenec predloži učitelju na dan predvidenega ocenjevanja znanja.
3. člen
(pravice in obveznosti učenca)
Ob povečani intenzivnosti vadbe (s pisnim dokazilom kluba oziroma mentorja) se učenec
lahko občasno dogovarja za termin ustnega ocenjevanja.
Učenec s statusom redno obvešča svoje starše in trenerje o svojem uspehu v šoli.
Učenec mora vestno in redno opravljati šolske obveznosti ter se redno udeleževati
dopolnilnega pouka, kadar to zahteva učitelj.
Vse daljše izostanke povezane s statusom mora vnaprej napovedati trener/mentor preko
staršev.
Izostanke opravičijo starši.

Učenec se mora v primeru načrtovane daljše odsotnosti pozanimati o obravnavani učni snovi.
Učenec zastopa šolo na šolskih tekmovanjih in prireditvah.
Učenec s statusom je dolžan spoštovati pravila šolskega reda.
4. člen
(naloge staršev)
Redno spremljanje uspeha in vedenja otroka.
Redno opravičevanje izostankov.
Obiskovanje govorilnih ur še posebej v primeru poslabšanja učnega uspeha učenca.
5. člen
(naloge trenerja/mentorja)
Spremljanje šolskega uspeha varovanca.
Obveščanje o terminih treningov, priprav in tekmovanj.
Sporočanje izostankov staršem oziroma razredniku vnaprej.
6. člen
(naloge učitelja)
Z učencem se dogovori o oblikah in terminih ocenjevanja, če ni bil navzoč pri rednem
ocenjevanju.
Če učenec potrebuje pomoč, lahko učitelj ponudi dodatno razlago.
Učitelji o delu učenca sproti seznanjajo razrednika in starše učenca.
7. člen
(prenehanje statusa)
Učencu se status odvzame, če ne izpolnjuje obveznosti iz dogovora o prilagajanju šolskih
obveznosti.
Status se učencu odvzame za dva meseca, razen, če ni dogovorjeno drugače. O ponovni
podelitvi statusa odloči ravnateljica, ki si predhodno pridobi mnenje razrednika in oddelčnega
učiteljskega zbora.
S svojim podpisom potrjujemo, da smo seznanjeni s pravili o prilagajanju šolskih
obveznosti ter s pravicami in obveznostmi, ki jih prinaša status in jih
sprejemamo.
Podpis učenca:
Podpis staršev:
Ravnateljica: Matejka Chvatal
Trzin, _________________________

