
 

 
Osnovna šola. Oskarja Kovačiča 

  
Na podlagi 4. odstavka 51. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 63/13; v 

nadaljevanju: ZOsn-I) in Pravil o prilagajanju šolskih obveznosti OŠ Oskarja Kovačiča (v nadaljevanju: pravila) so šola in 

starši učenca/ke________________________________________________________ iz _______ razreda sprejeli 

 

DOGOVOR O PRILAGAJANJU ŠOLSKIH OBVEZNOSTI V ŠOLSKEM LETU 20….//20……. 

 

1. NAVZOČNOST UČENCA 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. 

 Izostaja od rednega pouka zaradi tekmovanj, če so ta v času rednega šolskega dela.  

   Izostati sme prvo učno uro naslednjega šolskega dne, če se je obveznost predhodnega dne končala po 22. uri. 

 Vse izostanke od pouka morajo starši napovedati vsaj 3 dni vnaprej. 

 

2. OBVEZNOSTI UČENCA  

 Spoštuje Pravila šolskega reda OŠ Oskarja Kovačiča in Hišni red OŠ Oskarja Kovačiča. 

 Se ravna po pravilih v pisnem dogovoru. 

 Vestno opravlja svoje šolske obveznosti. 

 Vse izostanke od pouka mora vnaprej napovedati (vsaj 3 dni prej). 

 V primeru daljše odsotnosti ali povečanega obsega treningov, vadb, tekmovanj in nastopov, ki mu ne dovoljujejo redne 

priprave na pouk, se mora z učitelji dogovoriti za ustno ali pisno preverjanje in ocenjevanje znanja. 

 Učenec se z učiteljem dogovori, kdaj želi ustno odgovarjati obravnavano učno snov in se drži dogovorjenega načrta 

glede ocenjevanj. 

 V primeru daljše odsotnosti se učenec sam pozanima, katera učna snov se obravnava v času njegove odsotnosti. 

 V primeru slabšega znanja pri določenem predmetu se mora na predlog učitelja redno udeleževati dopolnilnega pouka.  

 Zastopa šolo na šolskih tekmovanjih in prireditvah.  

 Redno sporoča razredniku vse spremembe v zvezi s statusom (prekinitev treniranja / šolanja / umetniškega 

udejstvovanja / poškodba itd.). 

 

3. OBVEZNOSTI STARŠEV  

 Redno spremljajo uspeh in vedenje svojega otroka. 

 Redno obiskujejo govorilne ure pri razredniku in posameznih učiteljih. 

 V primeru slabših ocen se morajo dogovoriti z učiteljem o načinu popravljanja in izboljšanja le teh. 

 Se dogovorijo z učiteljem o načinu pomoči učencu. 

 Redno in pravočasno opravičijo izostanke v skladu s Pravili šolskega reda OŠ Oskarja Kovačiča, oziroma pred 

izostankom pridobijo odobritev razrednika oziroma ravnatelja, če je ta več kot 5 dni in še ni predhodno odobren v 

dogovoru. 

 Redno sporočajo razredniku vse spremembe v zvezi s statusom (prekinitev treniranja / šolanja / umetniškega 

udejstvovanja / poškodba itd.). 

 Vsako izredno odsotnost od pouka morajo starši pisno najaviti razredniku in priložiti potrdilo kluba, društva ali nacionalne 

panožne zveze. Iz  potrdila mora biti razviden razlog in trajanje načrtovane odsotnosti.  

 

 

4. OBVEZNOSTI UČITELJEV IN RAZREDNIKA   

 Učitelji v primeru slabšega znanja vključijo učenca v dopolnilni pouk. 

 Učitelji v primeru napovedane daljše odsotnosti učenca ali zaradi večjega števila treningov, vadb, nastopov in tekmovanj 

učenca na njegovo pobudo obvestijo, katero učno snov bodo v času njegove odsotnosti obravnavali. 



 Učitelji se v primeru napovedane odsotnosti učenca ali zaradi večjega števila treningov, vadb, nastopov in tekmovanj 

dogovorijo z učencem o času naknadnega opravljanja pisnega in ustnega ocenjevanja znanja. 

 Učitelji usmerjajo učenca k nadaljnjemu delu ter ga navajajo na samostojno delo doma. 

 Učitelji učencu s statusom vrhunskega športnika ali umetnika po potrebi omogočijo individualni dogovor o delu oz. 

dodatno posvetovanje. 

 Razrednik v šolsko dokumentacijo primerno označi učence, ki jim je bil status dodeljen, jim preneha, miruje ali jim je 

odvzet. 

 Razrednik obvešča ravnatelja in starše o vseh kršitvah dogovora v zvezi s statusom. 

 Razrednik ravnatelju posreduje pisna mnenja in predloge za mirovanje, prenehanje ali odvzem statusa. 

 

5.  PRILAGODITVE  OCENJEVANJA 

 Kljub statusu se lahko znanje učenca ustno ali pisno preverja (brez ocenjevanja).  

 Za napovedano pisno ocenjevanje znanja se učencu s statusom opravičilo ne upošteva. 

 Zaradi daljše odsotnosti ali zaradi večjega števila treningov, vadb, nastopov in tekmovanj, ki učencu ne dovoljujejo 

redne priprave na pouk, se lahko učenec z učitelji dogovori za datum naknadnega ustnega in pisnega ocenjevanja 

znanja.  

 Učenec se z učiteljem dogovori, kdaj želi ustno odgovarjati obravnavano učno snov in se drži dogovorjenega načrta 

glede ocenjevanj. 

 Oceno mora učenec dobiti 10 delovnih dni pred konferenco. Po tem času ga lahko učitelj nenapovedano vpraša pri 

rednih urah pouka. 

 Na pisno prošnjo staršev lahko učenec s statusom vrhunskega športnika ali vrhunskega mladega umetnika ob 

zaključku rednega pouka opravlja predmetni izpit, če zaradi obremenitev v celem letu ni bil ocenjen oziroma je bilo 

ocenjevanje časovno nemogoče. 

 

6. UGODNOSTI OZIROMA OPRAVIČENA ODSOTNOST UČENCA PRI POUKU  

 Zaradi tekmovanja ali nastopa, ki ga je imel učenec prejšnji dan, se lahko naslednji dan opraviči učitelju pred začetkom 

šolske ure največ dvakrat pri vsakem predmetu v posameznem ocenjevalnem obdobju. 

 Učenec s statusom  perspektivnega vrhunskega športnika ali učenca vrhunskega mladega umetnika lahko izostane od 

pouka  tudi zaradi športnih/kulturnih priprav ali izrednih treningov.   

 Čas odsotnosti je odvisen od športne/kulturne panoge. Vsako izredno odsotnost od pouka morajo starši pisno najaviti 

razredniku in priložiti potrdilo kluba, društva ali nacionalne panožne zveze. Iz  potrdila mora biti razviden razlog in 

trajanje načrtovane odsotnosti.  

 

7. PRENEHANJE IN MIROVANJE STATUSA 

Če učenec ne izpolnjuje obveznosti iz Dogovora o prilagajanju šolskih obveznosti, lahko šola učencu v skladu s Pravili o 

prilagajanju šolskih obveznosti OŠ Oskarja Kovačiča status odvzame. 

 

Status učencu lahko tudi miruje na podlagi 51. člena ZOsn-I in v skladu s Pravili o prilagajanju šolskih obveznosti OŠ Oskarja 

Kovačiča. 

 

8. ZAČETEK VELJAVNOSTI DOGOVORA 

Dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti je sklenjen v dveh izvodih. Dogovor prične veljati z dnem podpisa strank.  

Dogovor se uporablja za tekoče šolsko leto oziroma do prenehanja ali odvzema. 

 
V ………………..………, dne …………….……..    V  Ljubljani , dne ……………………… 
                     
 
Starši:            RAVNATELJICA: 
                                                                              mag. Olga Kolar 
 
-----------------------------------       žig            ------------------------------------------- 
              (podpis)                        (podpis) 


