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Številka:   

Datum:     

                                                                                                                        

Na podlagi 7. člena Pravil OŠ Belokranjskega odreda Semič o prilagajanju šolskih obveznosti  

OŠ Belokranjskega odreda Semič, ki jo zastopa ravnateljica mag. Andreja Miketič 

in 

_______________________________________________________, starš/skrbnik 

_______________________________________________________, učenca/-ke _______ razreda 

OŠ Belokranjskega odreda Semič, 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 22. uri.  

Učenec s statusom lahko izostane: 

− od rednega vzgojno-izobraževalnega dela dve pedagoški uri dnevno zaradi treninga, če ta 

poteka istočasno kot redno vzgojno-izobraževalno delo, oziroma ves šolski dan v primeru 

načrtovanih priprav; 

− od rednega vzgojno-izobraževalnega dela do dve pedagoški uri dnevno, če ima tekme ali 

treninge pred 14. uro; 

− ob ponedeljkih je učenec opravičen domačih nalog v primeru, da je imel tekmovanje (vaje, 

priprave, nastop) cel konec tedna. V tem primeru mora vodstvo kluba, reprezentance, glasbene 

šole oziroma starši vnaprej sporočiti, da bo učenec ves konec tedna zaseden. Nalogo mora 

opraviti kasneje, skladno v dogovoru z učitelji. 

Za vsako odsotnost od pouka zaradi treninga, tekmovanja ali nastopa mora učenec razredniku prinesti 

predhodno pisno obvestilo staršev. Odsotnost od pouka nad 5 dni odobri ravnateljica. 

2. člen 

(načini in roki za ocenjevanje znanja) 

Učenec s statusom mora biti ob zaključku posameznih ocenjevalnih obdobij ocenjen pozitivno.  

Pri predmetih, za katere sta s predmetnikom določeni največ dve uri tedensko, se znanje učenca s 

statusom oceni najmanj trikrat v šolskem letu, pri čemer večina ocen ne sme biti pridobljena na 

podlagi pisnih izdelkov. 
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Pri predmetih, za katere so s predmetnikom določene več kot dve uri tedensko, se znanje učencev s 

statusom oceni najmanj šestkrat v šolskem letu, pri čemer večina ocen ne sme biti pridobljena na 

podlagi pisnih izdelkov. 

Učenec s statusom ima pravico do napovedanega ustnega ocenjevanja znanja.  

Če učenec ob napovedanem pisnem ocenjevanju znanja zaradi obveznosti, povezanih s statusom, 

manjka pri pouku, se z učiteljem dogovori za novi rok.  

3. člen 

(druge medsebojne pravice in obveznosti) 

Učenec s statusom redno obvešča svoje starše in trenerje o svojem uspehu v šoli. Učenec lahko v 

primeru slabšega znanja izkoristi možnost obiskovanja dopolnilnega pouka ali dodatnega 

posvetovanja z učiteljem predmeta, kjer se pojavijo težave.  

Učenec s statusom lahko v dogovoru s šolo in s starši pri posameznem predmetu izkoristi možnost 

opravljanja predmetnega izpita. Šola lahko v sodelovanju z učencem, starši/skrbniki, razrednikom in 

šolsko svetovalno službo izdela podrobnejši izvedbeni načrt opravljanja obveznosti pri pouku, ki je 

sestavni del tega dogovora. 

4. člen 

(mirovanje statusa) 

Učencu lahko status miruje, in sicer dokler obstajajo razlogi, na podlagi katerih je odločeno o 

mirovanju. 

Razlogi za mirovanje statusa: 

− bolezen, 

− poškodbe, 

− neizpolnjevanje obveznosti iz pisnega dogovora, 

− zaradi učnih težav, ki imajo za posledico negativne ocene. 

Mirovanje statusa lahko predlagajo: 

− razrednik, 

− učiteljski zbor ali 

− učenčevi starši. 

O mirovanju statusa odloči učiteljski zbor. Pisni sklep o mirovanju statusa izda ravnatelj v osmih 

dneh po prejemu odločitve učiteljskega zbora. 

Med mirovanjem statusa učenec ne more uveljavljati pravic, ki so mu bile dodeljene. 

5. člen 

(prenehanje statusa) 

Učencu status 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 Belokranjskega odreda Semič, 

− če se mu status odvzame. 
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Učencu status preneha tudi: 

− če je ob zaključku ocenjevalnih obdobij ocenjen negativno, 

− če krši hišni red in pravila šolskega reda ali se kako drugače neprimerno vede do ostalih 

učencev in zaposlenih na šoli, 

− če ne izpolnjuje v tem dogovoru navedenih obveznosti. 

O prenehanju statusa odloča ravnateljica s sklepom v osmih dneh po prejemu pisnega mnenja. 

Pred odločitvijo o mirovanju statusa mora ravnateljica pridobiti mnenje 

− razrednika v prvem izobraževalnem obdobju; 

− razrednika in oddelčnega učiteljskega zbora v drugem in tretjem izobraževalnem obdobju. 

6. člen 

(začasni ali stalni odvzem statusa) 

Začasni ali stalni odvzem statusa 

Učencu lahko šola odvzame status, če po svoji krivdi ne izpolnjuje dogovorjenih obveznosti iz 

pisnega dogovora med šolo in starši. Status se učencu lahko odvzame začasno ali trajno. 

Predlog za odvzem statusa poda razrednik, učiteljski zbor ali starši. 

Učencu se začasno ali trajno odvzame status, če: 

− mu je bil izrečen vzgojni opomin, 

− zlorabi opravičevanje, 

− izkorišča status za neizpolnjevanje svojih obveznosti, 

− če s svojim neprimernim vedenjem, malomarnim odnosom do dela ovira in moti učence in 

učitelje pri rednem pouku, 

− krši hišni red in pravila šolskega reda. 

Mnenje in dejstva o okoliščinah, povezanih z neizpolnjevanjem obveznosti, poda razrednik oziroma 

oddelčni učiteljski zbor. 

O začasnem ali trajnem odvzemu statusa odloči ravnatelj s sklepom v osmih dneh po prejemu 

utemeljenega pisnega predloga. 

Če je bil učencu odvzet status, ga lahko izjemoma ponovno pridobi, ko izpolni vse obveznosti iz 

dogovora. Učenec ponovno pridobi status po postopku za pridobitev statusa. 

 

 

Semič, __________________ 

 

 žig 

__________________________   mag. Andreja Miketič 

podpis staršev oz. skrbnikov ravnateljica 


