Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli; Ur.l. RS, št. 63/2013

PRAVILNIK
O PRILAGAJANJU ŠOLSKIH OBVEZNOSTI ZA UČENCE S STATUSOM
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1 .člen
Ta pravilnik ureja pridobitev posebnega statusa in prilagajanje šolskih obveznosti za učence
Osnovne šole Idrija, ki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih športnih zvez in
učencev, ki se udeležujejo državnih tekmovanj s področja umetnosti.
Za področje športa se podeljuje status učenca perspektivnega športnika in status učenca
vrhunskega športnika.
Za področje umetnosti se podeljuje status učenca perspektivnega mladega umetnika in status
učenca vrhunskega mladega umetnika.

2. POGOJI ZA PRIDOBITEV STATUSA
2. člen
Status učenca perspektivnega športnika lahko pridobi učenec, ki je registriran pri
nacionalni panožni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez.
Status učenca vrhunskega športnika lahko pridobi učenec, ki dosega vrhunske športne
dosežke mednarodne vrednosti.
Status učenca perspektivnega mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki se udeležuje
državnih tekmovanj s področja umetnosti.
Status učenca vrhunskega mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki dosega najvišja
mesta oziroma nagrade na državnih tekmovanjih s področja umetnosti.
Učenci, ki delajo raziskovalno nalogo, lahko na mentorjev predlog pridobijo status
mladega raziskovalca (v nadaljevanju mladi raziskovalec).
Učenec lahko v šolskem letu pridobi le en status.
3. člen
Za pridobitev statusa mora učenec poleg pogojev iz 2. člena izpolnjevati še naslednje pogoje.
ob koncu ocenjevalnih obdobij ne sme biti negativno ocenjen,
nima neopravičenih izostankov od pouka,
mu ni bil izrečen vzgojni ukrep,
zastopa šolo v sistemu šolskih športnih tekmovanj,
zastopa šolo na področju umetnosti, za katere mu je dodeljen status,
ne krši hišnega reda in šolskih pravil.
Pri dodelitvi statusa se upošteva dokazila o udeležbi in uspešnosti na tekmovanjih v preteklem
šolskem letu na področju, za katerega je učenec zaprosil status.

4. člen
Status učenca perspektivnega športnika lahko pridobi učenec,
ki je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi,
ki je v predhodnem šolskem letu tekmoval v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih
panožnih zvez,
ki se udeležuje uradnih tekmovanj nacionalne panožne športne zveze v tekočem šolskem
letu.
Status učenca vrhunskega športnika lahko pridobi učenec,
ki je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi,
ki se udeležuje uradnih tekmovanj nacionalne panožne zveze v tekočem šolskem letu,
ki je v preteklem šolskem letu dosegel vrhunski športni dosežek mednarodne vrste ali se
je udeležil mednarodnih športnih tekmovanj in se po rezultatih uvrstil v prvo četrtino
tekmovalce ali je bil član državne reprezentance.
Status učenca perspektivnega mladega umetnika lahko pridobi učenec,
ki se je v predhodnem šolskem letu udeležil državnih tekmovanj s področja umetnosti in
ki se udeležuje državnih tekmovanj s področja umetnosti v tekočem šolskem letu.
Status učenca vrhunskega mladega umetnika lahko pridobi učenec,
ki je dosegel v predhodnem šolskem letu prva tri mesta oziroma nagrade na državnih
tekmovanjih s področja umetnosti,
ki se udeležuje državnih tekmovanj s področja umetnosti v tekočem šolskem letu.
V področje umetnosti spadajo glasba, likovna dejavnost, ples, film, gledališče, literarno
ustvarjanje in spletna umetnost.
Status lahko pridobijo učenci, ki tekmujejo individualno ali kot člani ekip oziroma orkestrov,
zborov ali drugih sestavov.

POSTOPEK ZA PRIDOBITEV STATUSA IN TRAJANJE STATUSA
6. člen
Pridobitev statusa iz 2. člena tega pravilnika pisno predlagajo starši ali njihovi zakoniti
zastopniki (v nadaljevanju starši).
Predlog za dodelitev statusa podajo starši na predpisanem obrazcu, ki ga dobijo na spletni strani
šole ali pri šolski svetovalni službi.
Obvezne priloge k predlogu za dodelitev statusa:
Za status učenca perspektivnega športnika:
fotokopija potrdila o registraciji pri nacionalni panožni športni zvezi,
potrdilo športnega društva ali panožne športne zveze o udeležbi na uradnih tekmovanjih,
načrt tekmovanj v tekočem šolskem letu, ki ga izda športno društvo (v primeru, da
nacionalna panožna terminov tekmovanj še ni izdala, lahko društvo predloži načrt
tekmovanj naknadno).
Za status učenca vrhunskega športnika:
fotokopijo potrdila o registraciji pri nacionalni panožni zvezi,
načrt tekmovanj tekočem šolskem letu, ki ga izda športno društvo,
potrdilo o vrhunskih dosežkih na tekmovanjih v preteklem šolskem letu ali
potrdilo o uvrstitvi v državno reprezentanco.

Za status učenca perspektivnega mladega umetnika:
potrdilo organizatorja tekmovanja o udeležbi
umetnosti v preteklem šolskem letu,
načrt tekmovanj v tekočem šolskem letu, ki
tekmovanja.
Status učenca vrhunskega mladega umetnika:
potrdilo organizatorja tekmovanj o dosežku
umetnosti,
načrt tekmovanj v tekočem šolskem letu, ki
tekmovanja.

na državnem tekmovanju s področja
ga izda šola, društvo ali organizator
na državnih tekmovanjih s področja
ga izda šola, društvo ali organizator

V primeru da je priznanje izdano za dosežek skupine, mora biti priloženo dokazilo (potrdilo), da
je učenec član skupine na določenem tekmovanju.
Če pridobitvi statusa učenca eden izmed staršev nasprotuje, statusa ni mogoče dodeliti, dokler
se oba starša o tem ne sporazumeta.
Roka za vložitev predloga z dokazili o izpolnjevanju pogojev je vključno do 30. septembra
tekočega šolskega leta. V izjemnih primerih lahko starši vložijo predlog za dodelitev statusa
kadarkoli med šolskim letom.
Status se učencu praviloma dodeli v mesecu oktobru v tekočem šolskem letu.
7. člen
Vloge za pridobitev statusa obravnava komisija, ki jo imenuje ravnatelj. Komisijo sestavljajo dva
strokovna delavca šole s področja športa in umetnosti ter članica šolske svetovalne službe.
Komisija si v postopku obravnave vloge za učence od 1. do 5. razreda pridobi mnenje
razrednika, za učence od 6. do 9. razreda pa mnenje oddelčnega učiteljskega zbora.
Po predlogu komisije o dodelitvi statusa odloči ravnatelj.
8. člen
Ravnatelj dodeli učencu status za eno šolsko leto, iz utemeljenih razlogov pa lahko le za
določen čas v šolskem letu.

4. PRILAGAJANJE OBVEZNOSTI
9. člen
S sklepom o dodelitvi statusa oziroma o prilagajanju šolskih obveznosti se določijo medsebojne
obveznosti, povezane s statusom, v skladu s tem pravilnikom in drugimi predpisi.
Učenec s statusom ima spodaj navedene pravice:
- učenec ima pravico izostati od pouka po vnaprej predloženem programu treninga, vaj,
tekmovanj, nastopov.
Pri predmetu, ki je na urniku samo enkrat tedensko, učenec zaradi treningov in vaj ne
more redno izostajati od pouka oz. v soglasju s starši lahko izostane od pouka. V tem
primeru ima učenec predmetni izpit (Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja). Za
zamujeno znanje učenec poskrbi sam.
Učenec ima pravico do napovedanega ustnega ocenjevanja znanja pri vseh predmetih po
dogovoru z učiteljem.

Če je učenec na dan pisnega ocenjevanja opravičeno odsoten, opravi pisno ocenjevanje v
dogovoru z učiteljem.
Ocene mora učenec pridobiti do 14 dni pred ocenjevalno konferenco, po tem času ga
učitelj lahko vpraša nenapovedano.
V primeru slabšega znanja pri določenem predmetu predlaga učitelj učencu obiskovanje
dopolnilnega pouka, ki se ga mora učenec redno udeleževati, če je prisoten v šoli.
Učenec ima možnost za dodatno posvetovanje z učiteljem predmeta, kjer je učenec
večkrat odsoten.
Učencu s statusom se šolske obveznosti praviloma prilagodijo tako, da jih lahko opravi v
posameznem ocenjevalnem obdobju.
10. člen
Sklep o dodelitvi statusa začne veljati, ko je izročen staršem učenca.
Dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti se sklene v osmih dneh po pridobitvi statusa in začne
veljati, ko ga podpišejo vsaj eden od staršev učenca in ravnatelj. ?

5. PRENEHANJE IN MIROVANJE STATUSA
11 .člen
Učencu lahko preneha status:
na njegovo izrecno željo ali zahtevo staršev učenca;
če mu je dodeljen za določen čas;
če mu preneha status učenca;
če se preneha ukvarjati z dejavnostjo, zaradi katere mu je dodeljen;
če se mu odvzame.
12. člen
Če učenec po svoji krivdi ne izpolnjuje dogovorjenih obveznosti in to povzroči negativen
učni uspeh ali ima druge negativne posledice, mu šola lahko odvzame status do konca šolskega
leta.
Učenec lahko izgubi status tudi zaradi naslednjih razlogov:
- če je negativno ocenjen ob konferenci ali če se mu učni uspeh zelo poslabša;
- če se neprimerno vede in s svojim vedenjem daje slab zgled drugim učencem ali stori hujše
kršitve šolskih pravil;
- če starši ne izpolnjujejo dolžnosti in obveznosti iz 15. člena;
- če neupravičeno zavrne sodelovanje v šolski ekipi, na prireditvi …;
- zaradi zlorabe opravičil o odsotnosti ali neupravičenega izrabljanja ugodnosti;
- pri statusu mladega raziskovalca tudi v primeru neizpolnjevanja mentorjevih navodil pri
izdelavi raziskovalne naloge.
Mnenje o dejstvih in okoliščinah, povezanih z neizpolnjevanjem obveznosti, poda razredni
učitelj oziroma oddelčni učiteljski zbor.
13. člen

Šola lahko odloči, da učencu status miruje, če tako sam želi ali to predlagajo njegovi
starši oz. drugi podpisniki dogovora. V primeru zdravstvenih težav, zaradi katerih učenec ne
more opravljati dejavnosti, za katere mu je bil dodeljen status, mu status miruje.
O mirovanju statusa odloči ravnatelj v osmih dneh po prejemu utemeljenega pisnega
predloga. Pred odločitvijo o mirovanju ali prenehanju statusa si mora ravnatelj pridobiti mnenje
oziroma izjavo drugih podpisnikov dogovora in upoštevati predpisana dokazila v zvezi s
statusom.
Med mirovanjem statusa učenec ne more uveljavljati pravic, ki so mu bile z njim
dodeljene.

6. OBVEZNOSTI
14. člen
Status učenca prinaša tudi obveznosti.
Obveznosti učencev s statusom so naslednje:
- vestno mora opravljati šolske obveznosti;
- vse izostanke od pouka mora vnaprej napovedati;
- v primeru velike odsotnosti ali povečanega obsega tekmovanj, nastopov, ki učencu ne
dovoljujejo redne priprave na pouk, se mora z učitelji dogovoriti za ustno ali pisno
ocenjevanja znanja;
- redno obvešča starše in trenerje o svojem uspehu v šoli;
- v kolikor je pri določenem predmetu znanje učenca pomanjkljivo, mora učenec na predlog
učitelja obiskovati dopolnilni pouk; učenec se mora ur dopolnilnega pouka redno
udeleževati, če je v šoli;
- učenec s statusom je dolžan zastopati šolo na vseh športnih tekmovanjih, raznih prireditvah,
nastopih …, razen kadar je odsoten zaradi svojih športnih, kulturnih idr. obveznosti.

Obveznosti staršev učenca s statusom so naslednje:
- redno spremljajo uspeh in vedenje otroka;
- redno obiskujejo govorilne ure pri razredniku, posameznih učiteljih in svetovalni službi;
- v primeru poslabšanja ocen učenca naj se dogovorijo z učiteljem, kako jih izboljšati;
- redno opravičujejo izostanke;
- udeležba na uvodnem sestanku;
- obvezna udeležba na izrednih razgovorih na pobudo učitelja, razrednika, šolske svetovalne
službe …;
- oddajo program treningov, tekmovanj, pouka …, ki ga pripravi trener, učitelj, mentor.
Obveznosti trenerjev učenca s statusom so naslednje:
- redno spremljajo uspeh in vedenje svojih varovancev;
- vnaprej pripravijo načrt treningov, vaj, nastopov in tekmovanj;
- pravočasno obveščajo o časovni spremembi načrta treningov, vaj, nastopov in tekmovanj;
- na željo učitelja obiskujejo govorilne ure pri razredniku in učiteljih športne, glasbene vzgoje
(predhodno šola o tem obvesti starše).
Obveznosti učiteljev:

-

v primeru slabega znanja učenca vključijo v dopolnilni pouk in k pogovornim uram;
v primeru daljše odsotnosti učenca učitelji učencu opredelijo učno snov, ki jo bodo v času
odsotnosti učenca obravnavali;
v primeru večjega števila treningov, vaj ali tekmovanj se dogovorijo z učencem o času
opravljanja pisnega in ustnega ocenjevanja znanja;
usmerjajo učenca k nadaljnjemu delu ter ga navajajo na samostojno delo doma (sodelovanje s
šolsko svetovalno službo);
skupaj z učencem uskladijo individualni načrt za preverjanje in ocenjevanje znanja.

Obveznosti razrednika:
- v šolski redovalnici pod rubriko »opombe«, zapiše črko »Š«, »K« ali »R« učencu, ki mu je
bil status dodeljen, ob prenehanju statusa razrednik črko prečrta oziroma ob mirovanju vpiše
čas, ko status ne velja;
- obvesti ravnatelja in starše o kršitvah vseh dogovorov v zvezi s statusom;
- ravnatelju posreduje pisna dokazila za odvzem statusa;
- sodelovanje pri pripravi izvedbenega načrta, če je ta potreben.

7. VARSTVO PRAVIC
15. člen
Sklep o dodelitvi statusa oziroma dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti je enako
obvezujoč za vse, na katere se nanaša oziroma so ga podpisali.
16. člen
Učenec lahko ob pridobitvi ali prenehanju statusa, med mirovanjem oziroma v zvezi z
uveljavljanjem pravic in obveznosti iz statusa zahteva, da se odločitve preverijo, ali jim
ugovarja, če meni, da so v nasprotju z določbami tega pravilnika, sklepa, sklenjenega dogovora
ali drugega akta oz. predpisa.
Uvedbo postopka na šoli lahko zahtevajo starši učenca s pritožbo. Vložijo jo v osmih
dneh po prejeti pisni odločitvi oz. tridesetih dneh po nastanku razlogov za varstvo pravic, kadar v
tem ni izdan predpisan akt.
Če dogovora o prilagajanju šolske obveznosti ne spoštuje drugi podpisnik, lahko učenec
uveljavlja varstvo pravic po predpisih oz. pravilih organizacije, ki je podpisnik dogovora.
17. člen
O pritožbi zaradi neupoštevanja dogovorjenih pravic oz. obveznosti, ki izhajajo iz statusa,
odloča ravnatelj šole. O pritožbi zoper odločitev ravnatelja glede statusa po tem pravilniku oz.
glede neupoštevanja dogovorjenih pravic in obveznosti odloči svet šole. Odločitev sveta je
dokončna.
18. člen
Če se v postopku ugotovi, da šola ni izpolnila dogovorjenih obveznosti, je dolžna učencu
zagotoviti novo možnost, da jih opravi, oz. mu na drug način priznati pravico.

Pravilnik začne veljati s 1.10.2013.
Ravnateljica:
mag. Nikolaja Munih, prof. def.

