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OSNOVNA ŠOLA ŠMARJE PRI KOPRU
Šmarje 1, 6274 Šmarje
Tel:  05 656-92-90
E-mail: o-smarje.kp@guest.arnes.si

DOGOVOR O PRILAGAJANJU ŠOLSKIH OBVEZNOSTI
ZA PERSPEKTIVNEGA IN VRHUNSKEGA ŠPORTNIKA

Na osnovi 51. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (ZOsn-I), Ur. 
l. RS št. 63/13, Osnovna šola Šmarje pri Kopru, ki jo zastopa ravnatelj Edi Glavina in starši

___________________________________________________________________________

s tem dogovorom določajo medsebojne pravice in obveznosti za učenca/učenko

________________________________iz ____________razreda

s statusom _____________________ športnika,  dodeljenim z odločbo za tekoče šolsko leto.

___________________________________________________________________________

Obiskovanje pouka in drugih šolskih dejavnosti

Učenec s statusom perspektivnega oz. vrhunskega športnika  lahko izjemoma izostane od 
rednega pouka in drugih šolskih dejavnosti zaradi treninga ali vadbe, če ta poteka istočasno 
kot pouk oz. druge šolske dejavnosti v skladu s predhodnim dogovorom z razrednikom oz. 
ravnateljem in s priloženim programom treningov oz. tekmovanj, ki ga pripravi klub 
(društvo), če učenec izostaja od pouka večkrat na teden ali bo odsoten od pouka več̌ dni. 
Program je priložen k vlogi za pridobitev statusa in je naložen v e-zbornici na vpogled vsem 
učiteljem.  
Starši so dolžni opravičiti izostanek od pouka razredniku najkasneje v 5 delovnih dneh s 
pisnim opravičilom oz. z njim dogovoriti izostanke, ki potekajo večkrat na teden v času 
pouka.
Vsako izredno in vnaprej znano odsotnost od pouka (več dni trajajoče priprave, turnirji …) 
morajo starši vnaprej pisno najaviti razredniku in priložiti potrdilo kluba, društva ali 
nacionalne panožne zveze, iz katerega mora biti razviden razlog trajanja načrtovane 
odsotnosti.  Odsotnost od pouka nad 5 dni odobri ravnatelj na prošnjo staršev in kluba 
(društva).  
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Preverjanje in ocenjevanje znanja

Preverjanje znanja
Kljub statusu se lahko učenčevo znanje ustno ali pisno preverja (brez ocenjevanja).

Napovedano ocenjevanje
Kljub statusu se lahko učenčevo znanje ustno ali pisno ocenjuje, če je bilo ocenjevanje 
napovedano.

Ocenjevanje v ostalih primerih 
- Zaradi daljše odsotnosti ali zaradi večjega števila treningov, vadb, priprav, nastopov in 
   tekmovanj, ki učencu ne dovoljujejo redne priprave na pouk, se učenec z učiteljem
   dogovori za datum  ocenjevanja znanja. Če učenec  k dogovorjenemu ocenjevanju iz 
   neutemeljenih razlogov ne pristopi, učitelj učenca oceni po lastni presoji. Učitelj v 
   e-redovalnici označi, da učenec ni pristopil k prvemu dogovorjenemu ocenjevanju.
- Ocenjevanje znanja se lahko v primeru opravičene odsotnosti opravi pri rednem pouku, s
   soglasjem in v dogovoru s starši pa lahko tudi drugače.
 - Učenec mora dobiti oceno najkasneje 10 delovnih dni pred konferenco. Po tem času ga
   lahko učitelj nenapovedano oceni pri rednih urah pouka. 
 - Na pisno prošnjo staršev in z utemeljeno obrazložitvijo kluba (društva), ki pojasni 
    učenčevo športno udejstvovanje, ki je onemogočalo njegovo opravljanje šolskih in 
    ocenjevalnih obveznosti in zaradi obremenitev v celem letu ni bil ocenjen oziroma je bilo
    ocenjevanje iz kakršnihkoli razlogov nemogoče, lahko učenec s statusom  ob zaključku 
    šolskega leta opravlja razredni izpit.

Obveznosti za uresničevanje pravic udeležencev

Obveznosti učenca:
- spoštuje Pravila šolskega reda, Hišni red in Vzgojni načrt šole;
- ravna se po pravilih, določenih v Dogovoru o prilagajanju šolskih obveznosti; 
- vestno opravlja svoje šolske obveznosti, vključno z domačimi nalogami;
- vse izostanke od pouka mora vnaprej napovedati (vsaj 5 dni prej);  
- v primeru odsotnosti ali povečanega obsega treningov, vadb, tekmovanj in nastopov, 

ki mu ne dovoljujejo redne priprave na pouk, se mora z učitelji dogovoriti za ustno ali 
pisno preverjanje in ocenjevanje znanja; 

- drži se dogovorjenega načrta glede ocenjevanj; 
- v primeru daljše odsotnosti se pozanima, katera učna snov se je obravnavala v času 

njegove odsotnosti;
- v primeru slabšega znanja pri določenem predmetu se mora v dogovoru z učiteljem 

udeleževati dopolnilnega pouka;  
- redno obvešča starše in trenerja (mentorja) o svojem uspehu v šoli;
- zastopa šolo na šolskih tekmovanjih in prireditvah; 
- sporoči šoli vse spremembe v zvezi s statusom (prekinitev treniranja).  
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 Obveznosti staršev: 
- redno spremljajo uspeh in vedenje svojega otroka;
- redno obiskujejo govorilne ure pri razredniku in posameznih učiteljih; 
- v primeru slabših ocen se morajo z učiteljem dogovoriti o načinu popravljanja in 

izboljšanja le teh; 
- se dogovorijo z učiteljem o načinu pomoči učencu;  
- v skladu s 6. členom teh pravil redno in pravočasno opravičijo izostanke oz. pred 

izostankom pridobijo odobritev razrednika oziroma ravnatelja. Vsako izredno 
odsotnost od pouka morajo starši pisno predčasno najaviti razredniku in priložiti  
potrdilo kluba (društva) ali nacionalne panožne zveze, iz katerega mora biti razviden 
razlog in trajanje načrtovane odsotnosti;

- v primeru prekinitve ukvarjanja z dejavnostjo zaradi katere je učenec pridobil 
status, morajo starši o tem takoj obvestiti šolo.

Obveznosti razrednika:
- v šolski dokumentaciji označi učence, ki jim je bil status dodeljen, jim preneha, miruje 

ali jim je odvzet;  
- spremlja delo, vedenje in uspeh učenca s statusom in v zvezi s tem sodeluje z 

njegovimi starši;
- obvešča ravnatelja in razredni učiteljski zbor na  konferencah ali na sestankih 

razrednega učiteljskega zbora ter starše o vseh kršitvah v zvezi s statusom (pisno 
obvestilo);  

- razrednemu učiteljskemu zboru in ravnatelju na konferencah ali na sestankih 
razrednega učiteljskega zbora posreduje mnenja in predloge za mirovanje, 
prenehanje ali odvzem statusa (pisno mnenje).  

Obveznosti učiteljev:
- v primeru slabšega znanja vključijo učenca v dopolnilni pouk; 
- v primeru napovedane odsotnosti učenca ali zaradi večjega števila treningov, vadb, 

nastopov in tekmovanj se z učencem dogovorijo o času opravljanja pisnega in 
ustnega ocenjevanja znanja;  

- usmerjajo učenca k nadaljnjemu delu ter ga navajajo na samostojno delo doma;  
- učenca individualno seznanjajo z obravnavano učno snovjo, mu po potrebi in v 

dogovoru z njim omogočijo prilagoditev dela, dodatno posvetovanje oz. učno pomoč.

Obveznosti ravnatelja:  
- v zvezi s statusom učenca in prilagoditvami šolskih obveznosti pravočasno in celovito 

izvaja pooblastila v skladu s predpisi in temi pravili.

Obveznosti trenerja:
- spremlja delo, vedenje in učni uspeh učenca in sodeluje s šolo;
- sproti obvešča šolo o morebitnih spremembah v zvezi z dejavnostjo, zaradi katere je 

učenec pridobil status.
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Prenehanje, mirovanje in odvzem statusa

Status se učencu praviloma podeli za tekoče šolsko leto.

Učencu lahko status preneha:
- če ni več učenec šole, na kateri mu je bil status dodeljen;
- na pisno zahtevo staršev;
- če se preneha ukvarjati z dejavnostjo, zaradi katere mu je bil dodeljen; 
- če se mu status zaradi neizpolnjevanja obveznosti in neupoštevanja pravil in 

dogovora odvzame.

Učencu lahko status po presoji in na predlog staršev, razrednika ali učiteljskega zbora miruje 
ali pa je začasno oz. trajno odvzet:

- na zahtevo oziroma željo njegovih staršev;
- zaradi bolezni, poškodbe;
- če ne opravlja redno svojih šolskih obveznosti; 
- če neopravičeno izostaja ali zamuja pouk;
- če je pri enem ali več predmetih ocenjen z več negativnimi ocenami;
- če je imel v ocenjevalnem obdobju zaključeno eno ali več negativnih ocen;
- če zlorablja opravičevanje in druge ugodnosti, povezane s statusom;
- s svojim odnosom ovira učence in učitelje pri  pouku in drugih dejavnostih na šoli;
- če je učencu izrečen vzgojni ukrep;
- neopravičeno zavrne sodelovanje na tekmovanjih in prireditvah v okviru šole;
- če po svoji krivdi ne izpolnjuje obveznosti iz pravil in dogovora med šolo in starši.

   
O mirovanju statusa ravnatelj odloči v 8 dneh po prejemu  pisnega predloga staršev učenca 
ali predloga razrednika v prvem izobraževalnem obdobju oz. oddelčnega učiteljskega zbora v 
drugem in tretjem obdobju. Med mirovanjem statusa učenec ne more uveljavljati pravic, ki 
so mu bile z njim dodeljene. O odvzemu statusa odloči ravnatelj v 30 dneh po prejemu 
pisnega predloga razrednika v prvem izobraževalnem obdobju oz. oddelčnega učiteljskega 
zbora v drugem in tretjem obdobju. Z odvzemom statusa učencu prenehajo vse pravice, ki so 
mu bile dodeljene s statusom.
Če je status odvzet začasno oz. miruje, ga lahko s sklepom o ponovni pridobitvi statusa 
ravnatelja učenec ponovno pridobi, ko opravi vse obveznosti iz pravil in dogovora.

Varstvo pravic

Odločba o dodelitvi statusa oziroma Dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti je enako 
obvezujoč za vse, na katere se nanaša oziroma so ga podpisali. 

Učenčevi starši lahko ob pridobivanju ali prenehanju statusa, med mirovanjem in po 
odvzemu statusa oz. v zvezi z izpolnjevanjem šolskih obveznosti drugih podpisnikov 
zahtevajo, da se odločitve preverijo ali jim ugovarjajo, če menijo, da so v nasprotju z 
določbami teh pravil, odločbo, s sklenjenim dogovorom ali z drugim aktom oziroma 
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predpisom. Pritožbo lahko vložijo v petnajstih dneh po prejeti odločbi oziroma v tridesetih 
dneh po nastanku razlogov za varstvo pravic na Svet šole.

Svet šole oz. predsednik sveta imenuje pritožbeno komisijo v sestavi petih članov, od katerih 
so trije predstavniki strokovnih delavcev šole in dva zunanja člana. O pritožbi pritožbena 
komisija odloča v roku 30 dni od dneva prejema pritožbe. Odločitev pritožbene komisije je 
dokončna.

Veljavnost in trajanje dogovora

Dogovor prične veljati z dnem podpisa ravnatelja, uporablja pa se za tekoče šolsko leto 
oziroma do prenehanja ali mirovanja statusa.

Ime in priimek Podpis Datum
Starši

Učenec
Trener/mentor
Ravnatelj


