Na podlagi 49. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja-ZOFVI (Ur. l. RS,
št.16/07- UPB5 in nadaljnji) in v skladu s 51. in 60. a členom Zakona o osnovni šoli – Zosn (Uradni
listRS, št.81/06 in nadaljnji) ter v skladu s 35. členom Zakona o športu – Zšpo-1 (Uradni list RS,
št.29/2017) je ravnatelj Osnovne šole bratov Letonja Šmartno ob Paki, Bojan Juras, dne 31. 8. 2020
sprejel

PRAVILNIK
O PRILAGAJANJU ŠOLSKIH OBVEZNOSTI IN O DODELITVI STATUSA UČENCEM
OŠ bratov Letonja Šmartno ob Paki
1. člen
(splošna določba)
Ta pravilnik ureja pravila o postopku pridobitve statusa perspektivnega ali vrhunskega športnika
oz. perspektivnega ali vrhunskega mladega umetnika in o prilagajanju šolskih obveznosti
učencem osnovne šole, ki so pridobili naveden status.
2. člen
(pogoji za pridobitev statusa)
Status učenca perspektivnega športnika lahko pridobi učenec, ki je registriran pri nacionalni
panožni športni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez.
Status učenca vrhunskega športnika lahko pridobi učenec, ki doseže vrhunski športni dosežek
mednarodne vrednosti.
Status učenca perspektivnega mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki se udeležuje državnih
tekmovanj s področja umetnosti in nastopov na večjih javnih prireditvah doma oz. v tujini.
Status učenca vrhunskega mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki dosega najvišja mesta
oziroma nagrade na državnih tekmovanjih s področja umetnosti.
Status se učencu dodeli praviloma prvi mesec v tekočem šolskem letu praviloma za eno šolsko
leto, iz utemeljenih razlogov pa lahko le za določen čas v šolskem letu. Izjemoma se lahko
učencu status dodeli tudi med šolskim letom, če izpolnjuje predpisane pogoje.
3. člen
(predlog za dodelitev statusa)
Predlog za dodelitev statusa skupaj s prilogami podajo starši učenca na obrazcu, ki je PRILOGA 1
teh pravil, in ga najkasneje do 11. septembra tekočega šolskega leta oddajo razredniku učenca.
O dodelitvi, odvzemu in mirovanju statusa odloči ravnatelj z odločbo. Postopek se vodi po pravilih
Zakona o splošnem upravnem postopku in v skladu s tem pravilnikom. Ravnatelj izda odločbo o
dodelitvi statusa najkasneje do 15. oktobra. Pred odločitvijo si ravnatelj za učenca v prvem
vzgojno-izobraževalnem obdobju pridobi mnenje razrednika, v drugem in tretjem vzgojnoizobraževalnem obdobju pa tudi mnenje oddelčnega učiteljskega zbora o spoštovanju določil
šolskega hišnega reda, o njegovem vedenju ter o odnosu do drugih učencev šole in do
zaposlenih.
Sklep o dodelitvi statusa začne veljati, ko je izročen staršem učenca in ko je podpisan dogovor o
prilagajanju šolskih obveznosti.

4. člen
(priloge)
Predlogu za dodelitev statusa je potrebno priložiti:
1. Za dodelitev statusa učenca perspektivnega športnika urnik tedenske obremenitve v tekočem
šolskem letu in potrdilo o rezultatih na državnem nivoju za preteklo šolsko leto.
2. Za dodelitev statusa učenca vrhunskega športnika urnik tedenske obremenitve v tekočem
šolskem letu in potrdilo o vrhunskem športnem dosežku mednarodne vrednosti.
3. Za dodelitev statusa učenca perspektivnega mladega umetnika potrdilo o vpisu v drugo šolo
oziroma drug javnoveljavni program, potrdilo o tedenskem obsegu obveznosti v drugi šoli
oziroma drugem javnoveljavnem programu in potrdilo o udeležbi učenca na državnem
tekmovanju/-ih s področja umetnosti za preteklo šolsko leto.
4. Za dodelitev statusa učenca vrhunskega mladega umetnika potrdilo o vpisu v drugo šolo
oziroma drug javnoveljavni program, potrdilo o tedenskem obsegu obveznosti v drugi šoli
oziroma drugem javnoveljavnem programu in potrdilo o osvojitvi nagrade oziroma 1., 2. ali 3.
mesta na državnem tekmovanju/-ih s področja umetnosti za preteklo šolsko leto.
5. člen
(prilagajanje obveznosti)
Učencu s statusom iz prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka 2. člena tega pravilnika se
prilagodijo šolske obveznosti.
Prilagajanje šolskih obveznosti se uredi s pisnim dogovorom med šolo in starši (PRILOGA 2).
Prilagodijo se obiskovanje pouka in drugih dejavnosti ter načini in roki za ocenjevanje znanja.
6. člen
(prenehanje statusa)
Status iz prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka 2. člena tega pravilnika učencu 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 Osnovni šoli bratov Letonja,
če se mu status odvzame.

O prenehanju statusa odloči ravnatelj najkasneje v 10 dneh po prejemu vloge.
7. člen
(odvzem statusa)
Če učenec ne izpolnjuje obveznosti iz dogovora iz drugega odstavka 5. člena tega pravilnika
oziroma ne opravlja svojih dolžnosti, določenih z zakonom ter drugimi predpisi in akti šole, mu
šola lahko na predlog razrednika oziroma učiteljskega zbora začasno oziroma trajno odvzame
status. O odvzemu statusa odloči ravnatelj. Predlagatelj pisno utemelji v čem in kdaj učenec ni
oz. ne izpolnjuje dogovorjenih obveznosti iz dogovora o prilagajanju šolskih obveznosti in navede
negativne posledice za učenca za učni uspeh ali druge negativne posledice zaradi kršitve
učenčevih dolžnosti, določenih z dogovorom oz. z zakonom ter drugimi predpisi in akti šole.

Ravnatelj po prejetem predlogu razišče, ali so navedbe resnične ter vse okoliščine, pomembne za
odločitev o odvzemu statusa.
8 . člen
(mirovanje statusa)
Učencu lahko zaradi bolezni, poškodbe ali drugih utemeljenih razlogov status miruje, dokler
obstajajo razlogi, na podlagi katerih je bilo odločeno o mirovanju. Predlog za mirovanje statusa
lahko podajo 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 z odločbo
najkasneje v 10 dneh po prejemu pisnega predloga.
9. člen
(varstvo pravic)
Starši lahko zoper odločbo o zavrnitvi vloge za dodelitev statusa, o prenehanju oz. odvzemu
statusa ali o mirovanju statusa v roku 15 dni od vročitve odločbe ravnatelja vložijo pritožbo.
Pritožbo vložijo neposredno v tajništvu šole ali jo pošljejo s priporočeno pošiljko na naslov šole.
Za podajo pritožbe in vročanje veljajo pravila ZUP.
O pritožbi odloča pritožbena komisija z odločbo po pravilih ZUP. Pritožbena komisija mora odločiti
o pritožbi v najkrajšem času, najkasneje pa v roku 15 dni od dneva popolne pritožbe. Odločitev
pritožbene komisije je dokončna.
10. člen
(končne določbe)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati predhodni pravilnik. Pravilnik Osnovne šole
bratov Letonja o prilagajanju šolskih obveznosti začne veljati 1. 9. 2020.
Šmartno ob Paki , 31. 8. 2020

Ravnatelj
Bojan Juras

PRILOGA 1/a k Pravilom OŠ bratov Letonja o prilagajanju šolskih obveznosti

PREDLOG
ZA DODELITEV STATUSA PERSPEKTIVNEGA ŠPORTNIKA

Podpisani/-a ______________________________________________________________,
(oče, mati, skrbnik)

stanujoč __________________________________________________________________,
za mojega otroka, ____________________________________, učenca/-ko____________
razreda Osnovne šole bratov Letonja vlagam predlog za dodelitev statusa perspektivnega
športnika/-ce.
Predlogu prilagam (ustrezno označite):
potrdilo, da je učenec/-ka registriran/-a pri nacionalni panožni športni zvezi in da
tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez,
urnik tedenske obremenitve v tekočem šolskem letu,
potrdilo o rezultatih na državnem nivoju za preteklo šolsko leto.

Spodaj podpisani/-a:


dovoljujem, da lahko šola uporabi podatke iz prilog za namen dodelitve statusa in



se zavezujem, da bom šoli nemudoma sporočil/-a vsako spremembo, ki bi vplivala na
upravičenost do dodelitve statusa.

Podpis staršev oz. skrbnika:
__________________________

Kraj in datum: ________________________________

PRILOGA 1/b k Pravilom Osnovne šole bratov Letonja o prilagajanju šolskih obveznosti

PREDLOG
ZA DODELITEV STATUSA VRHUNSKEGA ŠPORTNIKA

Podpisani/-a ______________________________________________________________,
(oče, mati, skrbnik)

stanujoč __________________________________________________________________,
za mojega otroka, ____________________________________, učenca/-ko____________
razreda Osnovne šole bratov Letonja vlagam predlog za dodelitev statusa vrhunskega
športnika/-ce.
Predlogu prilagam (ustrezno označite):
potrdilo, da je učenec/-ka registriran/-a pri nacionalni panožni športni zvezi in da
tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez,
urnik tedenske obremenitve v tekočem šolskem letu,
potrdilo o vrhunskem športnem dosežku mednarodne vrednosti.

Spodaj podpisani/-a:
o

dovoljujem, da lahko šola uporabi podatke iz prilog za namen dodelitve statusa in

o

se zavezujem, da bom šoli nemudoma sporočil/-a vsako spremembo, ki bi vplivala na
upravičenost do dodelitve statusa.

Podpis staršev oz. skrbnika:
____________________________________

Kraj in datum: _________________________

PRILOGA 1/c k Pravilom OŠ bratov Letonja o prilagajanju šolskih obveznosti

PREDLOG
ZA DODELITEV STATUSA PERSPEKTIVNEGA MLADEGA UMETNIKA

Podpisani/-a ______________________________________________________________,
(oče, mati, skrbnik)

stanujoč __________________________________________________________________,
za mojega otroka, ____________________________________, učenca/-ko____________
razreda Osnovne šole bratov Letonja vlagam predlog za dodelitev statusa perspektivnega
mladega umetnika.
Predlogu prilagam (ustrezno označite):
potrdilo o vpisu v drugo šolo oz. drug javnoveljavni program,
potrdilo o tedenskem obsegu obveznosti v drugi šoli oz. drugem javnoveljavnem programu,
potrdilo o udeležbi učenca/-ke na državnem tekmovanju/-ih s področja umetnosti za preteklo
šolsko leto.

Spodaj podpisani/-a:


dovoljujem, da lahko šola uporabi podatke iz prilog za namen dodelitve statusa in



se zavezujem, da bom šoli nemudoma sporočil/-a vsako spremembo, ki bi vplivala na
upravičenost do dodelitve statusa.

Podpis staršev oz. skrbnika:
_________________________

Kraj in datum: ___________________________

PRILOGA 1/d
k Pravilom OŠ bratov Letonja o prilagajanju šolskih obveznosti

PREDLOG
ZA DODELITEV STATUSA VRHUNSKEGA MLADEGA UMETNIKA

Podpisani/-a ______________________________________________________________,
(oče, mati, skrbnik)

stanujoč __________________________________________________________________,
za mojega otroka, ____________________________________, učenca/-ko____________
razreda Osnovne šole bratov Letonja vlagam predlog za dodelitev statusa vrhunskega
mladega umetnika.
Predlogu prilagam (ustrezno označite):
potrdilo o vpisu v drugo šolo oz. drug javnoveljavni program,
potrdilo o tedenskem obsegu obveznosti v drugi šoli oz. drugem javnoveljavnem programu,
potrdilo o osvojitvi nagrade oziroma 1., 2. ali 3. mesta na državnem tekmovanju/-ih s področja
umetnosti za preteklo šolsko leto.

Spodaj podpisani/-a:


dovoljujem, da lahko šola uporabi podatke iz prilog za namen dodelitve statusa in



se zavezujem, da bom šoli nemudoma sporočil/-a vsako spremembo, ki bi vplivala na
upravičenost do dodelitve statusa.

Podpis staršev oz. skrbnika:
__________________________

Kraj in datum: ________________________

PRILOGA 2

Na podlagi drugega odstavka 5. člena Pravil Osnovne šole bratov Letonja o prilagajanju šolskih
obveznosti
Osnovna šola bratov Letonja, ki jo zastopa ravnatelj Bojan Juras,
in
_________________________________________________, oče/mati/starši/skrbniki
__________________________________________, učenca/-ke _______ razreda Osnovne
šole bratov Letonja, 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 je
dolžan o vsaki udeležbi na tekmovanju, pripravah, treningu… vnaprej obvestiti razrednika,
starši pa morajo razredniku pisno ali osebno opravičiti izostanek najkasneje v petih delovnih
dneh po tem, ko je učenec prišel v šolo.
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.
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. 10 delovnih dni
pred ocenjevalno konferenco ne velja prilagajanje šolskih obveznosti (predvsem ustno
ocenjevanje).
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
(učenec s statusom in šola)
Učenec s statusom je dolžan častno zastopati Osnovno šolo bratov Letonja na vseh šolskih
tekmovanjih, proslavah in srečanjih razen v času priprav, tekmovanj ali srečanj na višji ravni.
5. člen
(prenehanje statusa)
Učencu status preneha:
o na zahtevo staršev učenca,
o s potekom časa, za katerega je bil status dodeljen,
o če prenehajo razlogi, zaradi katerih je bil status dodeljen,
o če preneha s šolanjem na Osnovni šoli bratov Letonja,
o če se mu status odvzame.
Učencu status preneha tudi:
o če je ob zaključku ocenjevalnih obdobij ocenjen negativno,
o če krši hišni red in pravila šolskega reda ali se kako drugače neprimerno vede do ostalih
učencev in zaposlenih na šoli,
o če ne izpolnjuje v tem dogovoru navedenih obveznosti.
O prenehanju statusa odloči ravnatelj. Mnenje o dejstvih in okoliščinah, povezanih z
neizpolnjevanjem obveznosti, ravnatelju poda razrednik oziroma oddelčni učiteljski zbor.
Šmartno ob Paki, _________________________
Podpis staršev oz. skrbnikov

Ravnatelj
Bojan Juras

________________________________
________________________________

________________________

