OSNOVNA ŠOLA ELVIRE VATOVEC PRADE
POBEŠKA CESTA 52
6000 KOPER

PRAVILA O PRILAGAJANJU ŠOLSKIH
OBVEZNOSTI

Prade, september 2018

Na podlagi zadnjega odstavka 51. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni
šoli (Uradni list, štev. 63/2013) izdaja Osnovna šola Elvire Vatovec Prade
PRAVILA O PRILAGAJANJU ŠOLSKIH OBVEZNOSTI
OSNOVNE ŠOLE ELVIRE VATOVEC
1. člen
(splošne določbe)
Učenec lahko za tekoče šolsko leto v šoli pridobi:
- status učenca perspektivnega športnika,
- status učenca vrhunskega športnika,
- status učenca perspektivnega mladega umetnika,
- status učenca vrhunskega mladega umetnika.
Šola s Pravili o prilagajanju šolskih obveznosti podrobneje ureja pogoje za pridobitev statusa,
postopek dodelitve statusa in prilagajanje šolskih obveznosti učencev.
2. člen
(pogoji za dodelitev statusa)
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.
3. člen
(postopek dodelitve statusa)
Predlog za dodelitev statusa na predpisanem obrazcu (skupaj s prilogami in dokazili o
izpolnjevanju pogojev) je potrebno poslati ali osebno oddati v tajništvo šole najkasneje do 30.
septembra za tekoče šolsko leto.
Če vloga ne vsebuje vseh naštetih dokazil, se starše učenca pozove, da vlogo dopolnijo v osmih
delovnih dneh.
Predloge za pridobitev statusa obravnava komisija, ki jo imenuje ravnatelj. Komisijo sestavljajo
trije delavci šole. Komisija si v postopku obravnave vloge za učence od 1. do 5. razreda pridobi
mnenje razrednika, za učence od 6. do 9. razreda pa tudi mnenje oddelčnega učiteljskega zbora o
spoštovanju določil hišnega reda, o njegovem vedenju ter o odnosu do drugih učencev šole in
zaposlenih.
Po predlogu komisije o dodelitvi statusa odloči ravnateljica s sklepom. Sklep o dodelitvi začne
veljati, ko je izročen staršem učenca in ko je podpisan dogovor o prilagajanju obveznosti.
Status se učencu dodeli praviloma prvi mesec v tekočem šolskem letu 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.
4. člen

(priloge)
Predlogu za dodelitev statusa na predpisanem šolskem obrazcu je potrebno priložiti:
Za status učenca perspektivnega športnika:
- potrdilo, da je učenec registriran pri nacionalni panožni zvezi in da tekmuje v uradnih
tekmovalnih sistemih nacionalne panožne zveze,
- potrdilo kluba/društva na predpisanem obrazcu,
- potrdilo o rezultatih na državnem nivoju za preteklo šolsko leto.
Za status učenca vrhunskega športnika:
- potrdilo, da je učenec registriran pri nacionalni panožni zvezi in da tekmuje v uradnih
tekmovalnih sistemih nacionalne panožne zveze,
- potrdilo kluba/društva na predpisanem obrazcu,
- potrdilo o vrhunskem športnem dosežku mednarodne vrednosti v preteklem šolskem letu.
Za status učenca perspektivnega mladega umetnika:
- potrdilo o vpisu v drugo šolo oz. drug javnoveljavni program,
- potrdilo o tedenski obveznosti v drugem javnoveljavnem programu,
- potrdila o udeležbi učenca na državnem tekmovanju s področja umetnosti za preteklo
šolsko leto.
Za status učenca vrhunskega mladega umetnika:
- potrdilo o vpisu v drugo šolo oz. drug javnoveljavni program,
- potrdilo o tedenski obveznosti v drugem javnoveljavnem programu,
- potrdila o osvojitvi nagrade oziroma 1., 2. ali 3. mesta na državnem tekmovanju s področja
umetnosti za preteklo šolsko leto.
5. člen
(prilagajanje obveznosti)
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.
Prilagajanje šolskih obveznosti za učenca, ki mu je dodeljen status učenca vrhunskega športnika
ali status učenca vrhunskega mladega umetnika, se lahko uredi tudi na podlagi individualiziranega
načrta. Pri pripravi individualiziranega načrta dela sodelujejo učenec, starši učenca, šolska
svetovalna služba in razrednik. Individualiziran načrt se pripravi v naprej za obdobje, ko je učenec
močno obremenjen s pripravami na tekmovanja ali je zaradi tekmovanj dalj časa odsoten od
pouka.
V individualiziranem načrtu dela se sprejmejo sklepi o načrtu pridobivanja ocen in organiziranju
potrebne dodatne pomoči učencu, dostavljanju gradiv ipd. Z vsebino sprejetega
individualiziranega načrta dela ravnateljica seznani oddelčni učiteljski zbor, ki učenca poučuje.
Učencu se šolske obveznosti praviloma prilagodijo tako, da jih lahko opravi v posameznem
ocenjevalnem obdobju.
6. člen
(prenehanje statusa)
Med šolskim letom status učencu preneha:
- na zahtevo staršev učenca,
- s potekom časa, za katerega je bil status dodeljen,
- če prenehajo razlogi, zaradi katerih je bil status dodeljen,
- če preneha s šolanjem na OŠ Elvire Vatovec Prade
- če se mu status odvzame.

O prenehanju statusa odloči ravnateljica.
7. člen
(odvzem statusa)
Če učenec ne izpolnjuje obveznosti iz podpisanega dogovora o prilagajanju šolskih obveznosti
oziroma ne opravlja svojih dolžnosti, določenih z zakonom ter drugimi predpisi in akti šole, mu
šola lahko na predlog razrednika oziroma učiteljskega zbora začasno oziroma trajno odvzame
status. O odvzemu statusa odloči ravnateljica.
8. člen
(mirovanje statusa)
Učencu lahko zaradi bolezni oziroma poškodbe ali drugih utemeljenih razlogov status miruje,
dokler obstajajo razlogi, na podlagi katerih je bilo odločeno o mirovanju. Predlog za mirovanje
statusa lahko predlagajo razrednik, učiteljski zbor ali starši učenca.
Med mirovanjem statusa učenec ne more uveljavljati pravic, ki so mu bile z njim dodeljene.
O mirovanju statusa odloči ravnateljica.
9. člen
(varstvo pravic)
Sklep o dodelitvi statusa in Dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti sta enako obvezujoča za
vse, na katere se nanaša oziroma so ga podpisali.
Starši učenca lahko v zvezi z uveljavljanjem pravic in obveznosti iz statusa zahtevajo, da se
odločitve preverijo, ali jim ugovarjajo, če menijo, da so v nasprotju z določbami tega pravilnika,
sklepa, sklenjenega dogovora ali drugega akta oziroma predpisa.
Starši v osmih dneh po prejeti pisni odločitvi oziroma v tridesetih dneh po nastanku razlogov za
varstvo pravic, kadar o tem ni izdan predpisan akt, lahko vložijo pritožbo ravnateljici šole oz.
svetu šole.
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 svet šole. Odločitev sveta šole je
dokončna.
10. člen
(končne določbe)
Pravila Osnovne šole Elvire Vatovec o prilagajanju šolskih obveznosti začnejo veljati 1. 9. 2018.

Datum: 1. 9. 2018
Priloga:
Predlog za dodelitev statusa – obrazec:
- status učenca perspektivnega športnika
- status učenca vrhunskega športnika
- status učenca perspektivnega mladega umetnika
- status učenca vrhunskega mladega umetnika
Dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti
Potrdilo športnega kluba/društva

Ravnateljica:
Franka Pegan Glavina

