Šmarje 1, 6274 Šmarje pri Kopru
Tel.: 05/656 92 90
TRR.: 01250-6030656992

Na podlagi 51. člena Zakona o osnovni šoli, 32., 33., 35. in 77. člena Zakona o športu ter 139.
člena Zakona o splošnem upravnem postopku, ravnatelj Osnovne šole Šmarje pri Kopru, izdajam

PRAVILNIK O PRILAGAJANJU ŠOLSKIH OBVEZNOSTI ZA
UČENCE S STATUSOM ŠPORTNIKA IN UČENCE S STATUSOM MLADEGA UMETNIKA
NA OSNOVNI ŠOLI ŠMARJE PRI KOPRU
1. člen
(splošna določba)

Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti podrobneje ureja:


pogoje za pridobitev statusa učenca perspektivnega športnika, statusa učenca vrhunskega
športnika, statusa učenca perspektivnega mladega umetnika in statusa učenca
vrhunskega mladega umetnika;



postopek za pridobitev navedenih statusov;



obveznosti in dolžnosti vključenih;



trajanje statusa ter odvzem, prenehanje in mirovanje statusa.

I. POGOJI ZA PRIDOBITEV STATUSA

2. člen
(status učenca perspektivnega športnika)

Status učenca perspektivnega športnika lahko pridobi učenec, ki je registriran pri nacionalni
panožni športni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez.
Pogoj je starost 12 let, v posebnih primerih pa tudi starost 10 let. Vsak učenec, ki izpolnjuje te
pogoje, je v skladu s 32. členom Zakona o športu registriran športnik in vpisan v javno evidenco
registriranih športnikov. Staršem k vlogi ni potrebno prilagati posebnih dokazil, ker uradna

oseba, ki vodi postopek, podatke, potrebne za odločanje, pridobi v seznamu registriranih
športnikov.

3. člen
(status učenca vrhunskega športnika)

Status učenca vrhunskega športnika lahko pridobi učenec, ki doseže vrhunski športni dosežek
mednarodne vrednosti. Učenec lahko doseže vrhunski športni dosežek mednarodne vrednosti v
koledarskem letu, ko dopolni starost 14 let. Vsak učenec, ki izpolni ta pogoj, je v skladu s 33.
členom Zakona o športu kategoriziran športnik in vpisan v javno evidenco kategoriziranih
športnikov. Staršem k vlogi ni potrebno prilagati posebnih dokazil, ker uradna oseba, ki vodi
postopek, podatke, potrebne za odločanje, pridobi v seznamu kategoriziranih športnikov.

4. člen
(status učenca perspektivnega mladega umetnika)

Status učenca perspektivnega mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki se udeležuje državnih
tekmovanj s področja umetnosti ter pravočasno odda vlogo z naslednjimi prilogami:


potrdilo o vpisu v drugo šolo oz. drug javnoveljavni program,



podatke 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.

5. člen
(status učenca vrhunskega mladega umetnika)

Status učenca vrhunskega mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki dosega najvišja mesta
oziroma nagrade na državnih tekmovanjih s področja umetnosti ter pravočasno odda vlogo z
naslednjimi prilogami:


potrdilo o vpisu v drugo šolo oz. drug javnoveljavni program,



podatke 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.

II. POSTOPEK PRIDOBITVE STATUSA

6. člen
(vloga)

Pridobitev statusa lahko predlagajo starši učenca.
Pisno vlogo (Priloga 1) in pripadajoče priloge, morajo starši oziroma uradni skrbniki učenca oddati
najkasneje do 30. septembra v tekočem šolskem letu. Izjemoma (sprememba terminov
treningov, prehod v drugo selekcijo, izbor v reprezentanco ...) lahko starši učenca za pridobitev
statusa zaprosijo tudi med šolskim letom.
Vlogo lahko pošljejo po pošti na naslov Osnovna šola Šmarje pri Kopru, Šmarje 1, 6274 Šmarje ali
jo oddajo starši ali učenci osebno učiteljici športa ali šolski svetovalni delavki. Svetovalna delavka
ali drugi strokovni delavec, ki ga določi ravnatelj, vloge pregleda, preveri izpolnjevanje pogojev ter
starše pozove k morebitni dopolnitvi vlog.

7. člen
(odločanje o dodelitvi statusa)

O dodelitvi statusa na podlagi prejete vloge odloči ravnatelj in ob tem izda odločbo o dodelitvi
statusa. Pred tem si v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju pridobi mnenje razrednika, v
drugem in tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju pa tudi mnenje oddelčnega učiteljskega
zbora. Pridobivanje mnenja in izdajanje odločbe poteka v mesecu oktobru v tekočem šolskem
letu.
Če starši učenca izjemoma podajo vlogo med šolskih letom, šola odgovor poda v največ 30 dneh
po vložitvi popolno podane vloge.

III. OBVEZNOSTI IN DOLŽNOSTI VSEH VKLJUČENIH

8. člen
(prilagajanje obveznosti)

Učencu s statusom 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. En izvod dogovora hrani šolska svetovalna
služba, en izvod prejmejo starši učenca s statusom.

Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog
staršev oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih.
Starši k vlogi za dodelitev statusa priložijo obrazložen in podpisan pisni predlog za oprostitev
sodelovanja pri izbirnih predmetih.
O oprostitvi iz prejšnjih odstavkov odloči ravnatelj.

9. člen
(dolžnosti vključenih)

Zaradi prilagajanja šolskih obveznosti imajo učenec s statusom, njegovi starši, trenerji oz.
mentorji, razrednik ter učitelji tudi določene dolžnosti.

9. a člen
(dolžnosti učenca s statusom)

Učenec s statusom:


spoštuje Pravila šolskega reda, Hišni red ter Vzgojni načrt šole;



se ravna v skladu z Dogovorom o prilagajanju šolskih obveznosti;



v primeru šibkega znanja pri posameznem predmetu učenec obiskuje dopolnilni pouk,
kadar je v šoli prisoten;



vse izostanke od pouka mora vnaprej napovedati (učenec, trener ali mentor), izostanek
pa opravičijo starši. Kadar je izostanek daljši od 5 dni, morajo priložiti še uradno potrdilo
kluba (panožne zveze) o odsotnosti;



sprejema odgovornost za dogovore in sodelovanje z učitelji glede pisnega in ustnega
ocenjevanja znanja;



v primeru daljše odsotnosti nadoknadi učno snov in v primeru opravljanja predmetnega
izpita vestno sodeluje z učitelji.

9. b člen
(dolžnosti staršev učenca s statusom)

Starši učenca s statusom:


sodelujejo pri Pripravi dogovora o prilagajanju šolskih obveznosti in spremljajo njegovo
upoštevanje;



redno spremljajo uspeh in vedenje otroka v šoli;



se redno udeležujejo pogovornih ur in roditeljskih sestankov;



v primeru poslabšanja otrokovih ocen, otroka spodbujajo k angažiranosti in sodelovanju z
učitelji. Stik s slednjim vzpostavijo tudi sami.



izostanke otroka zaradi treningov/tekmovanj vnaprej napovejo in redno opravičujejo.
Izostanek, ki traja več kot 5 dni, mora učencu dovoliti ravnatelj.



pravočasno sporočajo vse okoliščine oz. spremembe, ki bi lahko vplivale na upravičenost
do statusa.

9. c člen
(dolžnosti trenerja/mentorja učenca s statusom)

Trener oz. mentor učenca s statusom:


je pozoren na šolski uspeh in vedenje svojih varovancev;



po potrebi sodeluje z razrednikom ali športnim pedagogom učenca;



pravočasno obvešča o morebitnih časovnih spremembah treningov oz. spremembah, ki bi
lahko vplivale na upravičenost do statusa;



pravočasno sporoča vse izostanke učenca zaradi priprav ali tekmovanj;



predloži letni program tekmovanj ter šolo pisno obvešča o doseženih rezultatih učenca.

9. č člen
(dolžnosti razrednika učenca s statusom)

Razrednik učenca s statusom:


v šolski dokumentaciji označi učence, ki jim je bil status dodeljen, jim preneha, miruje ali
jim je odvzet;



spremlja učenčevo delo in vedenje ter sodeluje z njegovimi starši;



obvešča ravnatelja in oddelčni učiteljski zbor o vseh kršitvah v zvezi s statusom (pisno
obvestilo);



ravnatelju in oddelčnemu učiteljskemu zboru posreduje mnenja in predloge za dodelitev,
mirovanje ali odvzem statusa;



spremlja upoštevanje Dogovora o prilagajanju šolskih obveznosti za učenca s statusom.

9. d člen
(dolžnosti učitelja učenca s statusom)

Učitelj učenca s statusom:


učencu omogoči pravočasni dogovor o datumu ustnega ocenjevanja;



v primeru daljše odsotnosti učenca, napove učno snov, ki jo bo med odsotnostjo učenca
obravnaval;



učenca usmerja, mu po potrebi ponudi pomoč ter ga navaja na samostojno delo od doma;



v okviru svojih zmožnosti in v dogovoru s starši, z učencem uskladi nudenje učne pomoči,
če učenec opravičeno ne more obiskovati dopolnilnega pouka.



ravnatelju in razredniku posreduje mnenja in predloge za dodelitev, mirovanje ali odvzem
statusa.



obvešča razrednika o vseh kršitvah učenca v zvezi s statusom (pisno obvestilo);

IV. TRAJANJE, PRENEHANJE, MIROVANJE ALI ODVZEM STATUSA

10. člen
(trajanje statusa)

Status športnika oziroma status mladega umetnika se podeli za eno šolsko leto. Če je dodeljen
med šolskim letom, se ga podeli za tekoče šolsko leto.
11. člen
(prenehanje, odvzem in mirovanje statusa)

Status učencu preneha na zahtevo staršev učenca, s potekom časa, za katerega je bil učencu
dodeljen, če prenehajo razlogi, zaradi katerih je bil status dodeljen, če ni več učenec šole, na kateri
je pridobil status, ali če se mu status odvzame.
Šola lahko učencu status odvzame na predlog razrednika ali učiteljskega zbora, če:


se ugotovi, da učenec zlorablja ugodnosti, ki mu jih status prinaša (npr. zloraba opravičil
odsotnosti od pouka);



se učenec nešportno, nekulturno oz. neprimerno vede in mu je bil zaradi tega izrečen
kakršen koli vzgojni ukrep ali vzgojni opomin;



neopravičeno izostaja od pouka;



če ne izpolnjuje obveznosti in dolžnosti, določenih s tem Pravilnikom in Dogovorom o
prilagajanju šolskih obveznosti za učence s statusom športnika in statusom mladega
umetnika.

Učencu zaradi bolezni oziroma poškodbe ali drugih utemeljenih razlogov status lahko miruje,
dokler obstajajo razlogi, na podlagi katerih je bilo odločeno o mirovanju. Mirovanje statusa lahko
predlagajo razrednik, učiteljski zbor ali starši učenca.
O prenehanju, odvzemu ali mirovanju statusa odloči ravnatelj. Pred tem si v prvem vzgojnoizobraževalnem obdobju pridobi mnenje razrednika, v drugem in tretjem vzgojno-izobraževalnem
obdobju pa tudi mnenje oddelčnega učiteljskega zbora.

V. KONČNA DOLOČBA

12. člen
(začetek veljavnosti Pravilnika)

Pravilnik prične veljati 1. septembra 2020 in je potrjen na Svetu zavoda 29. 9. 2020.

Šmarje, 30. 9. 2020
Ravnatelj Edi Glavina

Priloga 1

VLOGA ZA PRIDOBITEV STATUSA
Spodaj podpisani ________________________________________________________________
(ime in priimek staršev oz. zakonitih zastopnikov otroka)

predlagamo, da ________________________________________, roj. ____________________,
(ime in priimek otroka)

(datum rojstva)

stanujoč ______________________________________________________________________,
(naslov bivališča)

ki v šolskem letu __________/__________ obiskuje ______________ razred Osnovne šole

Šmarje pri Kopru pridobi status (ustrezno obkroži):
a. perspektivnega športnika

c. perspektivnega mladega umetnika

b. vrhunskega športnika

d. vrhunskega mladega umetnik

Če zaprošate za status športnika, prosimo navedite klub/društvo, v katerega je otrok včlanjen:
_______________________________________________________________________________
S podpisom potrjujemo, da smo seznanjeni s Pravilnikom o prilagajanju šolskih obveznosti za
učence s statusom športnika in statusom mladega umetnika na Osnovni šoli Šmarje pri Kopru
ter da dovolimo šoli uporabo podatkov iz prilog, potrebnih za dodelitev in vodenje statusa.

Kraj in datum: ______________________________
Podpis staršev oz. zakonitih zastopnikov:

Obvezne priloge za pridobitev statusa perspektivnega mladega umetnika:
 potrdilo o vpisu v drugo šolo oz. drug javnoveljavni program,
 potrdilo o udeležbi učenca/‐ke na državnem tekmovanju/‐ih s področja umetnosti za preteklo šolsko leto.
 obrazložen pisni predlog za oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetih (samo za učence 7. 8. in 9.
razreda)
Obvezne priloge za pridobitev statusa vrhunskega mladega umetnika:
 potrdilo o vpisu v drugo šolo oz. drug javnoveljavni program,
 potrdilo o osvojitvi nagrade oziroma 1., 2. ali 3. mesta na državnem tekmovanju/‐ih s področja umetnosti za
preteklo šolsko leto.
 obrazložen pisni predlog za oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetih (samo za učence 7. 8. in 9.
razreda)

Priloga 2

Osnovna šola Šmarje pri Kopru, ki jo zastopa ravnatelj/-ica _______________________________
in starši oz. zakoniti zastopniki otroka ________________________________________________
(ime in priimek staršev oz. zakonitih zastopnikov otroka)

sprejemamo

DOGOVOR O PRILAGAJANJU ŠOLSKIH OBVEZNOSTI
za otroka ___________________________________, ki v šolskem letu __________/__________
obiskuje ________ razred OŠ Šmarje pri Kopru in mu je dodeljen status (ustrezno obkroži):
a. perspektivnega športnika

c. perspektivnega mladega umetnika

b. vrhunskega športnika

d. vrhunskega mladega umetnika

Predlagamo upoštevanje naslednjih prilagoditev:

OBISKOVANJE POUKA IN DRUGIH DEJAVNOSTI
Učenec je dolžan redno obiskovati pouk in druge dejavnosti, razen v primerih, ki so določeni s
predpisi in tem dogovorom.


Obiskovanje pouka

Zaradi tekmovanj in nastopov je učenec s statusom lahko opravičeno odsoten od pouk:
-

na začetku pouka do 9.00 ure, če se vrne s tekmovanja po 21.00 uri;

-

med poukom – zaradi odhoda na tekmovanje med poukom;

-

za čas pouka – če potekajo tekmovanja ali nastopi v dopoldanskem času ali za dneve,
ko potekajo tekmovanja, na katerih sodeluje učenec.

Vsak izostanek od pouka mora učenec, starši ali trener oz. mentor vnaprej napovedati.
Izostanek pa opravičijo starši. Kadar je izostanek daljši od 5 dni, morajo priložiti še uradno
potrdilo kluba (panožne zveze) o odsotnosti. Dovoljenje za daljše izostanke poda ravnatelj.



Obiskovanje drugih oblik dejavnosti

Učenec s statusom je lahko zaradi treningov, tekmovanj ali nastopov opravičeno odsoten na:
-

celodnevni strokovni ekskurziji;

-

organiziranem dnevu izven kraja šole;

-

dejavnosti, ki jo šola organizira izven pouka;

-

drugo: ______________________________________________________.

NAČINI IN ROKI ZA OCENJEVANJE ZNANJA
Učenec s statusom športnika ali mladega umetnika ni oproščen pri preverjanju znanja, saj le-to ni
namenjeno ocenjevanju znanja. S preverjanjem znanja se namreč zbirajo informacije o tem, v
kolikšni meri učenec dosega cilje oz. standarde znanja iz učnih načrtov.
Učenec, ki zaradi utemeljenih razlogov ne more obiskovati pouka, je lahko neocenjen iz vseh ali iz
posameznih predmetov.
Če je učenec iz prejšnjega odstavka neocenjen v celem ocenjevalnem obdobju ali v delu
ocenjevalnega obdobja, se mu za manjkajoči del snovi v dogovoru z njegovimi starši prilagodi
načine in roke za ocenjevanje znanja ter število ocen. O prilagoditvah odloči oddelčni učiteljski
zbor.
Če je učenec neocenjen ob koncu pouka posameznega predmeta, lahko do konca šolskega leta
opravlja izpit iz tega predmeta (predmetni izpit). Roki za opravljanje predmetnih izpitov, so
določeni v šolskem koledarju za tekoče šolsko leto.

Ustno ocenjevanje znanja
Rok za ustno ocenjevanje znanja določi učitelj na predlog učenca. Pri tem upoštevata čas
intenzivnih treningov za pripravo na tekmovanja, ustnega ocenjevanja pa naj bo oproščen tudi prve
tri dni prisotnosti pri pouku po tekmovanju.
Če se učenec ne drži dogovora glede roka ustnega ocenjevanja znanja, ima učitelj pravico, da
učenca ustno oceni v prihodnjih rednih urah tudi brez predhodnega dogovora.
Učenec mora oceno pridobiti do 14 dni pred ocenjevalno konferenco. Po tem času, ga lahko
učitelj nenapovedano ustno oceni pri rednih urah pouka;

Pisno ocenjevanje znanja
Če je bil učenec iz utemeljenih razlogov zaradi tekmovanj in nastopov odsoten od pouka v času
pisanja pisnih izdelkov, ga o pisnem preverjanju in ocenjevanju znanja učitelj seznani pet dni prej
oz. se za pisno ocenjevanje skupaj dogovorita.
Pisno ocenjevanje znanja lahko učenec opravi individualno pri rednem ali dopolnilnem pouku, če
je na dan pisnega ocenjevanja znanja opravičeno odsoten ali je imel dan pred tem tekmovanje. V
kolikor ni predpisane obvezne oblike ocenjevanja, se o tej z učiteljem dogovori in izbere tisto, ki
je zanj ugodnejša (pisno, ustno, seminarska naloga, izdelek);

Načini in roki izpolnjevanja drugih obveznosti
Če je učenec iz utemeljenih razlogov zaradi tekmovanj in nastopov odsoten od pouka v času
izdelovanja:


likovnih,



tehničnih,



praktičnih in drugih izdelkov,



projektnih del,

ki se ocenjujejo, jih lahko dokonča ali izdela doma do roka, za katerega se dogovorita z učiteljem
predmeta ali mentorjem projekta.

Poleg navedenih prilagoditev je potrebno upoštevati tudi Pravilnik o prilagajanju šolskih
obveznosti za učence s statusom športnika in statusom mladega umetnika. V primeru
mirovanja statusa, mirujejo tudi z njim povezane prilagoditve in dogovori. S tem dogovorom so
učenca s statusom dolžni seznaniti njegovi starši.

VELJAVNOST IN TRAJANJE DOGOVORA
Ta dogovor prične veljati z dnem podpisa strank, uporablja pa se od meseca _________________
20____ do meseca _________________ 20____ oziroma do mirovanja, prenehanja ali odvzema.

Kraj in datum: _______________________________

Starši/skrbniki:

Ravnatelj/-ica:

__________________________

__________________________

__________________________

Priloge:
-

urnik tedenske obremenitve v tekočem šolskem letu oz. potrdilo o tedenskem obsegu
obveznosti v drugem javnoveljavnem programu;

-

letni program tekmovanj v tekočem šolskem letu.

