Na podlagi 5. člena Pravilnika o prilagajanju šolskih obveznosti za učence s statusom
športnika in učence s statusom mladega umetnika na Osnovni šoli Jožeta Moškriča ter na
podlagi 51. člena Zakona o osnovni šoli
Osnovna šola Jožeta Moškriča, ki jo zastopa ravnateljica Simona Kralj,
in
_______________________________________________________, oče/mati/starši/skrbniki
___________________________________, učenca/-ke _______ razreda OŠ Jožeta Moškriča
sklenejo naslednji
DOGOVOR
O PRILAGAJANJU ŠOLSKIH OBVEZNOSTI
1. člen
(obiskovanje pouka in drugih dejavnosti)
Učenec s statusom je praviloma navzoč pri pouku. Od rednega vzgojno-izobraževalnega dela
lahko izostane glede na vnaprej pripravljen program dejavnosti in zaradi tekmovanj. Izostati
sme tudi prvo učno uro, če se je obveznost predhodnega dne zaključila po 23. uri. Učenec je
dolžan o vsaki udeležbi na tekmovanju, pripravah, treningu… vnaprej obvestiti razrednika.
Učenec lahko izostaja od pouka zaradi priprav in tekmovanj ali treningov. Čas odsotnosti
mora vnaprej najaviti klub, društvo, šola ali nacionalna panožna zveza. Za te vrste odsotnosti
mora učenec prinesti ustrezno opravičilo oziroma obvestilo kluba, društva ali šole, iz
katerega je razviden razlog načrtovane odsotnosti in so ga podpisali tudi starši učenca.
2. člen
(načini in roki za ocenjevanje znanja)
Učenec s statusom mora biti ob zaključku posameznih ocenjevalnih obdobij ocenjen
pozitivno.
Učenec je dolžan pridobiti ustne ocene najmanj 14 dni pred koncem vsakega ocenjevalnega
obdobja. Po tem času ga učitelj lahko ustno oceni nenapovedano. Učenec se je dolžan sam
dogovoriti z učiteljem o terminu ocenjevanja.
Roki pisnega ocenjevanja, ki so dogovorjeni v oddelku, veljajo tudi za učenca s statusom,
razen če je na dan pisnega ocenjevanja opravičeno odsoten zaradi obveznosti, ki je povezana
s statusom. V takem primeru lahko pisno ocenjevanje opravi individualno pri rednem pouku
ali v času dopolnilnega ali dodatnega pouka, v dogovoru s posameznim učiteljem pa lahko
tudi drugače.
Učenec ima možnost dodatnega posvetovanja z učiteljem v času dopolnilnega pouka.
V vsakem ocenjevalnem obdobju si morajo učenci s statusom pridobiti toliko ocen, kot jih
določa Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja (11. člen).
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3. člen
(druge medsebojne pravice in obveznosti)
Obveznosti učenca so:
 vestno opravljati šolske obveznosti in dolžnosti,
 dogovarjati se z učiteljem za ustno ocenjevanje znanja po načrtu, ki ga izdela sam ali v
sodelovanju z nosilcem predmeta,
 držati se dogovorjenega načrta,
 sporočati vse spremembe v zvezi s statusom (prekinitev treniranja, poškodba ...),
 redno obveščati starše in trenerja oziroma mentorja o učnem uspehu,
 obiskovati dopolnilni pouk v primeru slabšega znanja (obiskovanje le-tega lahko
predlaga tudi nosilec posameznega predmeta),
 nadoknaditi učno snov v primeru daljše odsotnosti.
Obveznosti trenerja oziroma mentorja so:
 spremljati šolski uspeh varovanca;
 po potrebi obiskovati govorilne ure pri razredniku ali učitelju, ki učenca poučuje;
 obveščati šolo o terminih treningov, priprav in tekmovanj;
 vnaprej pisno napovedati izostanke razredniku.
Obveznosti staršev so:
 redno spremljati uspeh in vedenje učenca;
 obiskovati govorilne ure in roditeljske sestanke;
 redno vnaprej opravičevati vse izostanke, povezane s statusom učenca.
Obveznosti učiteljev so:
 omogočiti dogovor učencu glede termina ustnega ocenjevanja znanja;
 nuditi učencu dodatno razlago (v času dopolnilnega pouka), če jo le-ta potrebuje in
zanjo zaprosi;
 na podlagi prošnje staršev ali učenca seznaniti učenca z obsegom in vsebino učne
snovi, ki bo obravnavana v času učenčeve daljše odsotnosti.

4. člen
(prenehanje statusa)
Šola lahko odloči, da se učencu status odvzame ali da v mirovanje. Predlog za odvzem
oziroma mirovanje statusa lahko poda posamezni učitelj ali razrednik.
O prenehanju statusa odloči ravnateljica, pred odločitvijo pa mora pridobiti mnenje
celotnega učiteljskega zbora. Mnenje o dejstvih in okoliščinah, povezanih z neizpolnjevanjem
obveznosti, ravnateljici poda razrednik oziroma oddelčni učiteljski zbor.

Ljubljana, 1. 9. 2021

Podpis staršev oz. skrbnikov
________________________________

Simona Kralj
ravnateljica
________________________
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