Na podlagi 51. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 12/96, 81/06, 102/07)
in 32. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg) izdaja
ravnatelj OŠ Jarenina s 1. 9. 2019 naslednja

PRAVILA
o prilagajanju šolskih obveznosti Osnovne šole
Jarenina
1. člen
(splošne določbe)
Ta pravila urejajo prilagajanje šolskih obveznosti učencem OŠ Jarenina, ki ob
izpolnjenih pogojih in po postopku, določenem s temi pravili, pridobijo status
kulturnika/perspektivnega športnika.
2. člen
(pogoji za pridobitev statusa)
Status kulturnika/perspektivnega športnika lahko pridobi učenec, ki izpolnjuje spodaj
napisane pogoje:
-

Učenec se vzporedno izobražuje v glasbenih, baletnih in drugih šolah, ki
izvajajo javno veljavne programe. Učenec pridobi status, če je obremenjen z
dodatnimi programi več kot 5 ur tedensko v tekočem šolskem letu in je pri tem
uspešen. (status kulturnika)

-

Učenec, ki je registriran pri nacionalni panožni zvezi in tekmuje v uradnih
tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez in v koledarskem letu dopolni
starost 12 let, v posebnih primerih pa v koledarskem letu, ko dopolni starost
10 let. (status športnika)

-

Učenec spoštuje šolski red in ima primeren odnos do učiteljev, učencev in
ostalih delavcev šole.

3. člen
(postopek dodelitve statusa)
Predlog za dodelitev statusa podajo starši in učenec. Vlogo prinese učenec
razredniku ali v tajništvo do 15. septembra tekočega šolskega leta.
Vloga za status kulturnika mora vsebovati:
- prošnjo staršev za dodelitev statusa,
- potrdilo o vpisu
- urnik in predmetnik
- program obveznosti za celotno obdobje šolskega leta (nastopi, koncerti,
prireditve, itd.).
Vloga za status pesrpektivnega športnika mora vsebovati:
- prošnjo staršev za dodelitev statusa športnika.
Če vloga ne vsebuje vseh naštetih prilog, se učenca (starše) v roku 8 dni pozove k
dopolnitvi vloge.
O dodelitvi, odvzemu in mirovanju statusa odloči ravnatelj s sklepom.

4. člen
(pravice in dolžnosti učenca s statusom)

Učenec dosledno upošteva hišni red, vestno opravlja svoje šolske obveznosti ter je s
svojim vedenjem, učenjem in delom zgled ostalim učencem.
Po dogovoru z učiteljem lahko določi datum ustnega ocenjevanja. Oceno mora
pridobiti vsaj 5 delovnih dni pred ocenjevalno konferenco, po tem času ga lahko
učitelj vpraša nenapovedano pri rednih urah pouka. Učenec mora dogovor spoštovati
in se ne sme izmikati dogovorjenim rokom.
Pisno ocenjevanje lahko opravi individualno, če je na dan pisnega ocenjevanja
opravičeno odsoten in se z učiteljem vnaprej dogovori za datum.
Učenec zastopa šolo na kulturnih prireditvah oziroma športnih tekmovanjih.
Za vsako odsotnost od pouka zaradi treninga, tekmovanja ali nastopa mora vnaprej
prinesti obvestilo s strani šole, kjer se vzporedno izobražuje oziroma kluba. Če to ni
možno, morajo v roku 24 ur odsotnost opravičiti starši. Primanjkljaj v znanju, ki je
nastal zaradi odsotnosti, mora odpraviti samostojno.
Če je učenec v ocenjevalnem obdobju neocenjen iz opravičenih razlogov se šteje, da
je pozitiven. V tem primeru je dolžan, da se v dogovoru s posameznim učiteljem v
najkrajšem možnem roku (14 dni) pripravi na pridobitev ocene.

Če ima učenec ob zaključku ocenjevalnega obdobja en predmet negativno ocenjen,
se šteje, da je negativen in izgubi status za toliko časa, dokler ni pozitiven. O tem
vodi evidenco razrednik, ki opozarja člane oddelčnega učiteljskega zbora.

5. člen
(izguba statusa)
Status učencu preneha:
- na zahtevo učenca in staršev,
- s potekom časa, za katerega mu je bil status dodeljen,
- če prenehajo razlogi, zaradi katerih mu je bil status dodeljen,
- če preneha z vzporednim izobraževanjem ali aktivnim športnim treningom (o
tem morajo starši šolo obvestiti),
- če ni več učenec šole, na kateri je pridobil status,
- ko so učni rezultati učenca slabši, kot jih zahtevajo ta pravila,
- če se mu odvzavme.
Če učenec ne izpolnjuje obveznosti iz dogovora med šolo in starši oziroma zaradi
kršitve njegovih dolžnosti, določenih z zakonom ter drugimi predpisi in akti šole,
mu ravnatelj lahko na predlog razrednika oziroma učiteljskega zbora status
začasno oziroma trajno odvzame.
6. člen
(mirovanje statusa)
Učencu lahko status miruje. Predlog za mirovanje statusa lahko podajo starši in
učenec.
7. člen
Seznam učencev s statusom morajo razredniki vpisati v dnevnik.
8. člen
Z dodelitvijo statusa se učenec obveže, da bo spoštoval Pravila o prilagajanju šolskih
obveznosti Osnovne šole Jarenina. Za uveljavljanje ugodnosti iz tega pravilnika je
odgovoren učenec sam.
9. člen
Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti pričnejo veljati 1. 9. 2019.

