Osnovna šola Dob
Šolska ulica 2
1233 DOB

Na podlagi 51. člena Zakona o osnovni šoli ( Uradni list RS, št. 12/96, 81/06, 102/07)
izdaja ravnateljica OŠ Dob naslednji
INTERNI PRAVILNIK O PRILAGAJANJU ŠOLSKIH OBVEZNOSTI NA
OŠ DOB
I.

SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
Ta pravilnik ureja prilagajanje šolskih obveznosti in določa postopke za pridobitev
statusa učenca perspektivnega športnika, statusa učenca vrhunskega športnika, statusa
učenca perspektivnega mladega umetnika in statusa učenca vrhunskega mladega umetnika.

II. POGOJI ZA PRIDOBITEV STATUSA
2. člen
Status učenca perspektivnega športnika lahko pridobi učenec, ki je registriran pri nacionalni
panožni športni zvezi, in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez.
Status učenca vrhunskega športnika lahko pridobi učenec, ki doseže vrhunski športni
dosežek 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.
Status se učencu dodeli praviloma prvi mesec v tekočem šolskem letu praviloma za eno
šolsko leto, iz utemeljenih razlogov pa lahko le za določen čas v šolskem letu. Izjemoma se
lahko učencu status dodeli tudi med šolskim letom, če izpolnjuje predpisane pogoje.
3. člen
Statuse iz prejšnjega člena tega pravilnika dodeli šola, na kateri je učenec vpisan, če so
izpolnjeni pogoji in po postopku, določenem s tem pravilnikom.
O dodelitvi, odvzemu in mirovanju statusa odloči ravnateljica z odločbo. Pred odločitvijo si
ravnateljica za učenca v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju pridobi mnenje razrednika,
v drugem in tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju pa tudi mnenje oddelčnega
učiteljskega zbora o spoštovanju Pravil šolskega reda OŠ Dob, o njegovem vedenju ter o
odnosu do drugih učencev šole in do zaposlenih.
Odločbo o dodelitvi statusa začne veljati, ko je izročena staršem učenca in ko je podpisan
dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti.
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III. POSTOPEK DODELITVE STATUSA IN TRAJANJE
4. Člen
Predlogu za dodelitev statusa je potrebno priložiti:
Za dodelitev statusa učenca perspektivnega športnika potrdilo, da je učenec registriran pri
nacionalni panožni športni zvezi in da tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih
panožnih zvez ter urnik tedenske obremenitve v tekočem šolskem letu.
Za dodelitev statusa učenca vrhunskega športnika potrdilo, da je učenec registriran pri
nacionalni panožni športni zvezi in da tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih
panožnih zvez, urnik tedenske obremenitve v tekočem šolskem letu in potrdilo o vrhunskem
športnem dosežku mednarodne vrednosti.
Za dodelitev statusa učenca perspektivnega mladega umetnika potrdilo o udeležbi učenca
na državnem tekmovanju/-ih s področja umetnosti za preteklo šolsko leto.
Za dodelitev statusa učenca vrhunskega mladega umetnika dokazila o doseganju najvišjih
mest oziroma nagrad na državnih tekmovanjih s področja umetnosti za preteklo šolsko leto.
Podpisano odločbo (en izvod), katerega veljavnost je pogojena s podpisom dogovora,
prejme razrednik, ki učencu vpiše status v lopolis,in sicer oznako "S" (status).
Če učenec do statusa ni upravičen, nosilec postopka v osmih dneh o tem pisno
obvesti razrednika in starše učenca.
5. člen
Šola dodeli učencu status za eno šolsko leto, iz utemeljenih razlogov pa lahko le za določen
čas v šolskem letu.
IV. PRILAGAJANJE OBVEZNOSTI
6. člen
Učencu s statusom iz prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka 2. člena teh pravil se
prilagodijo šolske obveznosti.
Prilagajanje šolskih obveznosti se uredi s pisnim dogovorom med šolo in starši. Prilagodijo
se obiskovanje pouka in drugih dejavnosti ter načini in roki za ocenjevanje znanja.
7. člen
Z dogovorom o prilagajanju šolskih obveznosti se določijo medsebojne pravice in obveznosti,
povezane s statusom, v skladu s tem pravilnikom in drugimi predpisi.
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Prilagodijo se zlasti:
- obdobja obvezne navzočnosti pri pouku,
- obveznosti učenca pri pouku in drugih delih izobraževalnega programa (vaje, projektne
naloge, obvezne izbirne vsebine, strokovne ekskurzije in drugo),
- način in roki za ocenjevanje znanja oziroma izpolnjevanje drugih obveznosti in
- druge medsebojne pravice in obveznosti,
ki jih učenec samostojno uredi v sodelovanju z učiteljem.
Učenec mora pridobiti ustno oceno najkasneje 10 šolskih dni pred konferenco. Po tem roku
ga lahko učitelj vpraša nenapovedano.
8. člen
Odločba o dodelitvi statusa z dogovorom o prilagajanju šolskih obveznosti se izda v štirih
izvodih, katerega prejmejo vsi podpisniki po en izvod, en izvod se shrani v šolskem arhivu.
Odločba o dodelitvi statusa začne veljati s podpisom dogovora o prilagajanju šolskih
obveznosti, katerega podpisniki so ravnateljica, učenec in starši.
9. člen
V sodelovanju s šolo in starši se na pobudo učenca lahko pripravi izvedbeni načrt, ki se ga
uskladi v oddelčnem učiteljskem zboru.

V. PRENEHANJE IN MIROVANJE STATUSA
10. člen
Učencu lahko
preneha status:
- na njegovo izrecno željo ali zahtevo oziroma zahtevo staršev učenca;
- če mu je dodeljen za določen čas;
- če mu preneha status učenca;
- če mu preneha status perspektivnega oziroma vrhunskega športnika po zakonu
o športu;
- če se preneha ukvarjati z dejavnostjo, zaradi katere mu je dodeljen
- lahko se mu odvzame tudi v primeru:
- če je negativno ocenjen ob koncu ocenjevalnega obdobja;
- zaradi neprimernega vedenja (če se mu izreče vzgojni ukrep);
- če neupravičeno zavrne sodelovanje v dejavnosti, ki predstavlja šolo.
11. člen
Če učenec po svoji krivdi ne izpolnjuje dogovorjenih obveznosti in to povzroči negativen učni
uspeh ali ima druge negativne posledice, se mu status odvzame.
Pisno mnenje o dejstvih in okoliščinah, povezanih z neizpolnjevanjem obveznosti, poda
razredni učitelj oziroma oddelčni učiteljski zbor, ravnateljica pa ga PO PREDHODNEM
POGOVORU S STARŠI UČENCA pisno posreduje staršem učencev.
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12. člen
Šola lahko odloči, da učencu status miruje, če tako želi sam ali to predlagajo njegovi starši
oziroma drugi podpisniki dogovora.

Pred odločitvijo o mirovanju ali prenehanju statusa si mora ravnatelj pridobiti mnenje oziroma
izjavo drugih podpisnikov dogovora in upoštevati predpisana dokazila z zvezi s statusom.
Med mirovanjem statusa učenec ne more uveljavljati pravic, ki so mu bile z njim dodeljene.
O mirovanju statusa odloči ravnateljica v osmih dneh po prejemu utemeljenega pisnega
predloga.
Na odločitev ravnateljice je mogoča pisna pritožba na pritožbeno komisijo v osmih dneh po
prejemu pisne odločbe ravnatelja. Odločitev pritožbene komisije je dokončna.
VI. VARSTVO PRAVIC
13. člen
Sklep o dodelitvi statusa, oziroma dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti, je enako
obvezujoč za vse, na katere se nanaša oziroma so ga podpisali.
14. člen
Učenec ali tisti, ki ga njegov status zadeva, lahko ob pridobivanju ali prenehanju statusa,
med mirovanjem oziroma v zvezi z uveljavljanjem pravic in obveznosti iz statusa zahteva, da
se odločitve preverijo, ali jim pisno ugovarja, če meni, da so v nasprotju z določbami tega
pravilnika, odločbe, sklenjenega dogovora ali drugega akta oziroma predpisa.
Šolska pedagoginja vodi spiske vseh učencev, ki imajo status.
15. člen
O pritožbi zaradi neupoštevanja dogovorjenih pravic oziroma obveznosti, ki izhajajo iz
statusa, odloča ravnateljica šole.
O pritožbi zoper odločitev ravnateljice glede statusa po tem pravilniku oziroma glede
neupoštevanja dogovorjenih pravic in obveznosti odloča pritožbena komisija.
Odločitev pritožbene komisije je dokončna.
16. člen
Če se v postopku ugotovi, da šola ni izpolnila dogovorjenih obveznosti, je dolžna učencu
zagotoviti novo možnost, da jih opravi, oziroma mu na drug način priznati pravico.

Prenovljen interni pravilnik je bil sprejet v Dobu, na pedagoški konferenci učiteljskega zbora
OŠ Dob, Šolska ulica 2, 1233 DOB, avgust 2017.
Dob, 31.8.2017

