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Na podlagi Pravil o prilagajanju šolskih obveznosti na Osnovni šoli  Gornja Radgona in Sklepa ravnatelja o 
dodelitvi statusa perspektivnega športnika 

 

s k l e n e ta : 
 

OSNOVNA ŠOLA GORNJA RADGONA, 
ki jo zastopa ravnatelj Dejan Kokol 

 
in 
 
_______________________________________ stanujoč/a __________________________________ 
        (ime in priimek starša)                
 
ki zastopa otroka  ______________________________   (v nadaljevanju učenec) naslednji 
                                       (ime in priimek otroka) 

 
 

DOGOVOR O PRILAGAJANJU ŠOLSKIH OBVEZNOSTI. 
 

I. 
PREDMET DOGOVORA 
Predmet tega dogovora je prilagajanje učnih obveznosti učenca na šoli, ki mu je dodelila status 
perspektivnega športnika, in sicer: 

– obdobja obvezne navzočnosti pri pouku in drugih dejavnostih šole, 

– način in roki za ocenjevanje znanja oziroma izpolnjevanje drugih obveznosti, 

– obveznosti učenca pri pouku in drugih delih izobraževalnega programa, 

– obveznosti staršev, učiteljev, trenerjev, 

– mirovanje oziroma prenehanje statusa, 

– druge medsebojne pravice in obveznosti ter 

– veljavnost in trajanje dogovora. 

 
II. 

NAVZOČNOST PRI POUKU 
S statusom perspektivnega športnika pridobi učenec naslednje ugodnosti glede prisostvovanja pri 
vzgojno-izobraževalnem delu:  

– 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, 

– izostati sme prvo in drugo učno uro naslednjega šolskega dne, če se je obveznost 

predhodnega dne končala po 22.00 uri. 
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III. 
NAČIN IN ROKI ZA OCENJEVANJE ZNANJA 
S statusom perspektivnega športnika pridobi učenec naslednje ugodnosti pri ocenjevanju znanja:  

– pisno ocenjevanje s področja slovenskega jezika, matematike, tujega jezika oziroma drugega 

predmeta lahko opravi individualno pri rednem pouku, dopolnilnem pouku, če je na dan 

pisnega ocenjevanja opravičeno odsoten, 

– če ni predpisane obvezne oblike ocenjevanja, skupaj z učiteljem izbere obliko, ki je zanj 

ugodnejša (pisno, ustno, seminarska naloga, izdelek), 

– izbere čas ustnega ocenjevanja v terminu, oziroma se sam dogovori z učiteljem, kdaj želi 

ustno odgovarjati obravnavano učno snov; oceno mora učenec pridobiti do 10 dni pred 

ocenjevalno konferenco, po tem času ga lahko učitelj vpraša nenapovedano pri rednih urah 

pouka, 

– ima možnost dodatnega posvetovanja z učiteljem,  

– na pisno prošnjo staršev ima možnost za opravljanje razrednega izpita pri posameznih 

predmetih ob koncu rednega  vzgojno-izobraževalnega dela, če zaradi obremenitev v celem 

šolskem letu ni bil ocenjen, oziroma je bilo zaradi izostankov tako ocenjevanje časovno 

nemogoče.  

 
IV. 

OBVEZNOSTI UČENCA 
Učenec je dolžan: 

– spoštovati pravila šolskega reda Osnovne šole Gornja Radgona, 

– vestno opravljati šolske obveznosti in s svojim vedenjem opravičiti pridobljen status, 

– dogovoriti se z učiteljem za ustno ocenjevanje znanja, 

– držati se dogovorjenega načrta ocenjevanja, 

– vse izostanke zaradi priprav ali tekmovanj mora razredniku sporočiti vsaj tri dni vnaprej; po 

izostanku mora razredniku dostaviti pisno opravičilo staršev ali trenerja, 

– če je pri kakšnem predmetu znanje pomanjkljivo, mora učenec redno obiskovati dopolnilni 

pouk oziroma pogovorne ure za učence, 

– redno obveščati starše in trenerja o svojem šolskem uspehu, 

– zastopati matično šolo na tekmovanjih in prireditvah. 

 
V. 
 

OBVEZNOSTI STARŠEV, UČITELJEV, TRENERJEV  
Starši so dolžni: 

– sporočiti šoli vse spremembe v zvezi s statusom, 

– redno spremljati šolski uspeh in vedenje otroka, 

– obiskovati pogovorne ure, 

– redno in pravočasno opravičevati izostanke otroka, 

– v primeru slabših ocen se dogovoriti z učiteljem o načinu popravljanja in izboljšanja le-teh. 

Trenerji so dolžni: 

– pravočasno obveščati otroka in starše o terminih treningov, vaj, priprav, tekmovanj ipd., 

– izdati otroku pisno potrdilo o vrnitvi s tekmovanja po 22. uri. 
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Razrednik je dolžan: 

– redno spremljati učenčevo delo in evidentirati njegovo odsotnost, 

– redno spremljati, ali se izpolnjujejo vse obveznosti in dogovori iz Dogovora o prilagajanju  

šolskih obveznosti, 

– obvestiti ravnatelja in starše o vseh kršitvah dogovorov v zvezi s statusom, 

– o posebnostih v zvezi z izpolnjevanjem dogovorov obveščati oddelčni učiteljski zbor, 

– v dnevnik oddelka zabeležiti, da ima učenec status perspektivnega športnika, 

– v dnevnik oddelka zabeležiti vnaprej najavljeno in odobreno odsotnost učenca. 

Učitelji so dolžni: 

– upoštevati prilagoditve in dogovore, ki so zapisani v Dogovoru o prilagajanju šolskih 

obveznosti, 

– na podlagi dokazila trenerja naslednji dan po tekmi oz. tekmovanju opravičiti odsotnost  

       1. in 2. šolsko uro, če se je le to zaključilo po 22. uri, 

– ponuditi učencu dodatno razlago pri dopolnilnem pouku oz. v okviru pogovornih ur za 

učence, 

– če je napovedana daljša odsotnost učenca, učitelj označi učno snov v učbeniku, ki jo bo med 

odsotnostjo učenca obravnaval in o tem seznani učenca, 

– sodelovati pri načrtovanju pisnega in ustnega ocenjevanja znanja v primeru povečane 

obremenitve učenca, ki ima status. 

VI. 

MIROVANJE  OZIROMA PRENEHANJE STATUSA 

Učencu zaradi bolezni, poškodbe ali drugih utemeljenih razlogov status lahko miruje, dokler obstajajo 

razlogi, na podlagi katerih je bilo odločeno o mirovanju. Mirovanje statusa lahko predlagajo razrednik, 

učiteljski zbor ali starši učenca. V času mirovanja statusa učenec ne more uveljavljati pravic, ki so mu 

bile z njim dodeljene. O mirovanju statusa odloči ravnatelj. 

 

Če učenec ne izpolnjuje obveznosti iz dogovora o prilagajanju šolskih obveznosti oziroma ne opravlja 

svojih dolžnosti, določenih z zakonom ter drugimi predpisi in akti šole, mu šola lahko status začasno oz. 

trajno odvzame na predlog razrednika ali oddelčnega učiteljskega zbora. O prenehanju statusa odloči 

ravnatelj. 

 

Učencu lahko preneha status predvsem v naslednjih primerih: 

– na njegovo izrecno željo ali zahtevo oziroma zahtevo staršev učenca, 

– če mu je dodeljen za določen čas, 

– če se preneha ukvarjati z dejavnostjo, zaradi katere mu je dodeljen, 

– če klub, društvo ali zavod predlaga prenehanje statusa, 

– če matična šola ugotovi, da ugodnosti, ki mu jih status prinaša, zlorablja, 

– če se ugotovi, da se je njegov šolski uspeh izrazito poslabšal, 

– če neopravičeno zavrne sodelovanje v šolski reprezentanci ali na šolskem tekmovanju, 

– če neopravičeno izostaja od pouka (več kot 5 ur). 
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VII. 

DRUGE MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI 

Med izvajanjem dogovora o prilagajanju šolskih obveznosti lahko starši in drugi podpisniki dogovora 

podajo posamezne predloge ali pripombe v zvezi z izvajanjem dogovora. 

 

V primeru, da se kršijo pravice učenca, dogovorjene v dogovoru o prilagajanju šolskih obveznosti, lahko 

starši učenca v osmih dneh po kršitvi pravic pri ravnatelju zahtevajo varstvo pravic učenca. 

 

Če dogovora o prilagajanju šolskih obveznosti ne spoštujejo drugi podpisniki, lahko učenec uveljavlja 

varstvo pravic po predpisih oziroma pravilih organizacije, katere predstavnik je podpisnik dogovora. 

 
 

VIII. 
VELJAVNOST IN TRAJANJE DOGOVORA 

Ta dogovor prične veljati z dnem podpisa strank, uporablja pa se za šolsko leto 2022/23. 
 
V primeru mirovanja statusa, učenec ne more uveljavljati pravic tega dogovora. 
 
Ta dogovor preneha veljati z dnem, ko učenec izgubi status iz razlogov, ki so navedeni v VI. točki.  
 
Dogovor je podpisan v treh enakih izvodih, enega obdržijo starši, drugega hrani razrednik, tretjega pa 
vloži v svojo evidenco svetovalna delavka. 
 
 
Kraj in datum: 
 
________________________________ 
 
 
 
Podpis učenke/učenca:      Podpis staršev:              
 
_______________________                           _______________________              
 
 
 
Podpis razrednika:     Podpis ravnatelja: 
 
_______________________    _______________________ 
 

 

 

 

 

 

 
  


