
 
 

  

OSNOVNA ŠOLA FRANA ROŠA 

Cesta na Dobrovo 114 

3000 CELJE 

(03) 425 06 00 

osfranarosa@guest.arnes.si 

 

 
 
 
 

 
 

 

Na podlagi 9. člena Pravil postopka za pridobitev statusa »perspektivni in vrhunski športnik« ter 
»perspektivni in vrhunski mladi umetnik« in prilagajanja šolskih obveznosti 
 

DOGOVOR O PRILAGAJANJU ŠOLSKIH OBVEZNOSTI 
  
med Osnovno šolo Frana Roša, ki jo zastopa ravnateljica Nataša Gajšek Ključarič in starši (skrbniki): 
oče……………………………………………….………………………...., 
mati ……………………………………………………………………………………………., 
učenec ……………………………………...……, razred ……………………..…, šolsko leto 2021/2022. 
 
1. Obdobja obvezne navzočnosti pri pouku 

 učenec s statusom je praviloma navzoč pri pouku  

 od rednega vzgojno-izobraževalnega dela lahko izostaja dnevno oziroma strnjeno glede na v naprej 
pripravljen program odsotnosti za dejavnost, ki se izvaja izven kraja bivanja 

 izostaja od rednega pouka zaradi tekmovanj, če so ta v času rednega šolskega dela  
 
2. Način in roki za ocenjevanje znanja oz. izpolnjevanje drugih obveznosti 
V primeru večjega števila treningov, nastopov, tekmovanj se učenec/ka predhodno dogovori z 
učiteljem za čas ustnega ocenjevanja  

 učenec se mora z učitelji dogovoriti za ustno ocenjevanje v terminu, ki mu omogoča usvojitev učnega 
gradiva (ne velja za sprotno preverjanje znanja, ki se ne ocenjuje) 

 pisne ocene praviloma učenec pridobi v razpisanih rokih pisnih nalog oddelka; izjemoma se učenca 
oceni individualno pri rednem pouku, dopolnilnem pouku, če je na dan pisnega ocenjevanja opravičeno 
odsoten ali je predhodno obremenitve zaradi treningov  

 oceno mora učenec dobiti  do 10 dni pred ocenjevalno konferenco, po tem času ga lahko učitelj vpraša 
nenapovedano pri rednih urah pouka 

 če ni predpisane obvezne oblike ocenjevanja, učenec skupaj z učiteljem izbere obliko, ki je zanj 
ugodnejša (pisno, ustno, seminarska naloga, izdelek) 

 v primeru daljše odsotnosti se mora učenec z učiteljem dogovoriti, na kakšen način bo izkazal znanje za 
oceno pri posameznem predmetu  

 v primeru, da je učenec odsoten 60% ali več predvidenih ur, namenjenih za vzgojno-izobraževalno delo 
pri posameznem predmetu, je lahko tudi neocenjen 

 
3. Obveznosti učenca pri pouku 

 v primeru, da učenec ni pripravljen za dogovorjeno ocenjevanje znanja, se mora opravičiti na začetku 
šolske ure in predložiti pisno opravičilo staršev; učitelj/ica ga lahko oceni pri eni naslednjih ur; 

 vestno opravlja svoje šolske obveznosti; iz pridobljenega statusa izhaja tudi učenčeva obveznost, da po 
dogovoru s šolo z znanjem in spretnostmi zastopa šolo na šolskih ali javnih prireditvah ter tekmovanjih 
(v dogovoru z mentorjem) in se ravna v skladu s hišnim redom; 

 vse izostanke od pouka mora vnaprej napovedati učenec, trener ali mentor, izostanek opravičijo starši; 
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 v primeru slabšega znanja pri določenem predmetu učitelj učencu predlaga obiskovanje dopolnilnega 
pouka, ki se ga  mora učenec redno udeleževati, če je prisoten v šoli; po potrebi šola učencu predlaga 
tudi vključitev v medvrstniško učno pomoč 

 ob povečani intenzivnosti vadbe (več treningov, priprav, tekmovanj…) se učencu lahko v določenem 
obdobju prilagodi obseg šolskih obveznosti (domače naloge idr.) pri posameznem učnem predmetu, kar 
se opredeli v individualnem načrtu.  

 če učenec sodeluje na tekmovanju ali nastopu v popoldanskem času in se ta zaključi po 18. uri, je 
(lahko ) učenec za dan pred, na dan in za dan po nastopu oz. tekmovanju opravičen domače naloge na 
podlagi pisnega opravičila kluba 

 Učenec lahko izrabi ugodnosti iz 2. in 3. člena Dogovora, če klub ali društvo oziroma šola (pri vzporednem 

šolanju) oziroma druga organizacija s področja umetnosti z uradnim dokumentom (z žigom in podpisom 

trenerja / učitelja ali druge pooblaščene osebe) izda učencu pisno opravičilo, oziroma obvestilo iz katerega 

je razvidno, da bo imel učenec v določenem obdobju povečano športno obremenitev / izobraževanje / 

vaje oziroma je razviden čas in kraj tekmovanja / nastopa; naveden dokument predloži razredniku najmanj 

8 delovnih dni pred povečanimi obremenitvami. 

4. Druge medsebojne pravice in obveznosti 

 učenec redno obvešča starše in trenerje o svojem uspehu v šoli; 

 učenec lahko v dogovoru s starši in šolo izkoristi možnost opravljanja predmetnega izpita pri določenih 
predmetih 

 v primeru vnaprej napovedane (večkratne) daljše časovne odsotnosti se za učenca za šolsko leto 
oziroma za določeno obdobje med šolskim letom pripravi Individualni načrt pridobivanja in ocenjevanja 
znanja 

 učenec oziroma njegovi starši morajo šolo (razrednika) pisno obvestiti o doseženih rezultatih.  
 
5. Prenehanje statusa 

 na zahtevo staršev učenca 

 s potekom časa, za katerega mu je bil status dodeljen  

 če prenehajo razlogi, zaradi katerih mu je bil status dodeljen (preneha trenirati oziroma več ne trenira na 
določeni ravni, se neha udejstvovati na področju umetnosti v okvirih, ki so pogoj za pridobitev statusa 
ipd.), o tem morajo šolo obvestiti starši; 

 če ima učenec ob zaključku ocenjevalnega obdobja eno ali več negativnih ocen iz posameznih 
predmetov; 

 če učenec ne izpolnjuje dogovorjenih obveznosti in to povzroči negativen učni uspeh; mnenje o dejstvih 
in okoliščinah, povezanih z neizpolnjevanjem obveznosti, poda razrednik oziroma oddelčni učiteljski 
zbor, 

 če se mu status odvzame 
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Datum:  

  
 
Podpis staršev: ___________________________ 
 
Podpis ravnateljice: ___________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


