Na podlagi 51. člena Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 81/06- UPB3, 102/07, 107/10, 87/11,
63/13) in Pravil Osnovne šole dr. Pavla Lunačka Šentrupert o prilagajanju šolskih obveznosti z
dne 1. 9. 2013, sklepamo

DOGOVOR
O PRILAGAJANJU ŠOLSKIH OBVEZNOSTI
med Osnovno šolo dr. Pavla Lunačka Šentrupert, ki jo zastopa ravnatelj Jože Tratar,
in starši /skrbniki _____________________________učenca/ke _________________________.
1.
(Namen dogovora)
Podpisniki se s tem dogovorom dogovorijo o prilagajanju šolskih obveznosti učencu/ki z
dodeljenim statusom.
2.
(obveznosti učenca)
- Spoštuje pravila šolskega reda in hišni red Osnovne šole dr. Pavla Lunačka Šentrupert.
- Vestno in uspešno opravlja svoje šolske obveznosti.
- Je vzor pri urah športa oziroma pri predmetih s področja umetnosti.
- Redno obvešča starše in trenerja/mentorja o učnem uspehu.
- Zastopa matično šolo na šolskih tekmovanjih oz. sodeluje na šolskih prireditvah in revijah v
okviru svojih časovnih in fizičnih zmogljivosti.
- Pravočasno se dogovarja z učitelji o terminih za ocenjevanje znanja.
- Razredniku sporoča vse spremembe v zvezi s statusom (manjši, večji obseg treniranja,
prekinitev, poškodba …).
- V času, ko nima tekmovanj in treningov, redno obiskuje vzgojno-izobraževalni proces.
- Na predlog učitelja redno obiskuje dopolnilni pouk.
- Če ne opravi zahtevanih šolskih obveznosti, se mora učitelju na začetku šolske ure opravičiti
in pojasniti razloge.
3.
(Obveznosti staršev)
- Otroka seznanijo z vsebino Dogovora o prilagajanju šolskih obveznosti in skrbijo za
uresničevanje le-tega.
- Redno spremljajo šolski uspeh in vedenje otroka.
- Razredniku sporočajo vse spremembe v zvezi s statusom.
- Obiskujejo pogovorne ure in roditeljske sestanke.
- Odsotnost zaradi tekmovanj in treningov javljajo razredniku praviloma pred načrtovano
odsotnostjo.

4.
(Obiskovanje pouka in drugih dejavnosti šole)
Učenec s statusom je praviloma navzoč pri pouku.
Učenec lahko izostaja od pouka zaradi priprav, tekmovanj ali treningov dnevno ali strnjeno.
Čas odsotnosti mora biti predhodno najavljen, pisno opravičen s strani staršev in se mora
ujemati s koledarjem kluba ali institucije, katere član je učenec.
Za odsotnost, ki traja več kot pet delovnih dni, morajo starši pridobiti soglasje vodstva šole.
5.
(Načini in roki ocenjevanja znanja)
V primeru odsotnosti ali povečanega obsega tekmovanj, ki učencu onemogočajo redno
pripravo na pouk, se mora učenec z učitelji dogovoriti za ustno ali pisno ocenjevanje znanja.
Pisno ocenjevanje znanja opravi individualno pri rednem ali dopolnilnem pouku, če je bil na
dan pisanja ali tik pred tem opravičeno odsoten. Če ni predpisane obvezne oblike
ocenjevanja, se z učiteljem dogovori za obliko, ki je zanj najbolj primerna (pisno, ustno,
seminarska naloga, drug izdelek).
Za datum ustnega ocenjevanja se učenec z učiteljem dogovori vsaj 3 dni vnaprej. V primeru,
da se učenec ne drži dogovora gleda ustnega ocenjevanja znanja, ima učitelj pravico, da od
učenca pridobi ustno oceno v času naslednjih rednih ur. Oceno mora pridobiti najmanj 5
delovnih dni pred ocenjevalno konferenco, po tem času ga učitelj lahko nenapovedano
vpraša.
Dodelitev statusa ne pomeni avtomatičnih ugodnosti pri prilagoditvah ocenjevanja. Pravica
do izbire datuma ustnega ocenjevanja je vezana na učenčevo delo pri pouku. če učenec moti
pouk, odklanja zadolžitve in ne opravlja šolskih obveznosti, mu učitelj posameznega
predmeta ugodnost napovedanega ustnega ocenjevanja lahko odvzame.
6.
(Veljavnost in trajanje dogovora)
Ta dogovor prične veljati z dnem podpisa obeh strank, uporablja pa se za tekoče šolsko leto
oziroma do prenehanja ali odvzema statusa.
V primeru mirovanja ali odvzema statusa učenec ne more uveljavljati pravic tega dogovora.

Starši:__________________________

Jože Tratar, ravnatelj

_______________________________

___________________________

podpis staršev/skrbnikov

______________________________________________
kraj in datum

