PRAVILA OSNOVNE ŠOLE TREBNJE
O PRILAGAJANJU ŠOLSKIH OBVEZNOSTI

Osnovna šola Trebnje
Šolsko leto 2017/2018

Izraz učenec se uporablja enakovredno za oba spola.

Na podlagi 51. člena Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 81/06- UPB3, 102/07, 107/10, 87/11,
63/13) ravnatelj Osnovne šole Trebnje izdajam

PRAVILA OSNOVNE ŠOLE TREBNJE
O PRILAGAJANJU ŠOLSKIH OBVEZNOSTI
za perspektivnega in vrhunskega športnika oz. umetnika

1. člen
(splošna določba)
Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti podrobneje urejajo postopek za pridobitev statusa
učenca perspektivnega športnika, statusa učenca vrhunskega športnika, statusa učenca
perspektivnega mladega umetnika in statusa učenca vrhunskega mladega umetnika.
Osnovna šola s temi pravili ureja postopke za:
- pridobitev statusa,
- prilagajanje šolskih obveznosti,
- mirovanje, prenehanje in odvzem statusa,
- vodenje evidence in hrambo podatkov,
- varstvo pravic.
2. člen
(pridobitev statusa)
Šola dodeli status učencu, če izpolnjuje vse pogoje, določene z zakonom in temi pravili. S
statusom si učenec pridobi ugodnosti, ki jih šola in starši opredelijo v pisnem dogovoru.
3. člen
(pogoji za dodelitev statusa)
Učenec lahko pridobi status:
- perspektivnega športnika,
- vrhunskega športnika,
- perspektivnega mladega umetnika,
- vrhunskega mladega umetnika.
Status učenca perspektivnega športnika lahko pridobi učenec:
- ki je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi,
- ki tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez v tekočem
šolskem letu – vsaj 10 tekmovanj letno kot posameznik ali v ekipi,
- katerega urnik tedenske obremenitve v tekočem šolskem letu znaša najmanj 10 ur,
- ki se je na tekmovanjih na državnem nivoju v preteklem šolskem letu uvrstil v prvo
tretjino najboljših v svoji kategoriji oziroma finalu prve lige.
Status učenca vrhunskega športnika lahko pridobi učenec:
- ki je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi,
- ki tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez v tekočem letu
– vsaj 10 tekmovanj letno kot posameznik ali v ekipi,
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-

katerega urnik tedenske obremenitve v tekočem šolskem letu znaša najmanj 10 ur,
je v preteklem šolskem letu dosegel vrhunski/-e športni/-e dosežek/-ke na
mednarodnem nivoju.

Status učenca perspektivnega mladega umetnika lahko pridobi učenec:
- ki je vpisan v osnovno šolo oziroma drug javno veljavni program, kjer se vzporedno
izobražuje,
- ki je obremenjen z obveznostjo v drugi šoli oziroma drugem javno veljavnem
programu najmanj 8 pedagoških ur tedensko v tekočem šolskem letu,
- ki je v preteklem šolskem letu dosegel vidne merljive uspehe s področja umetnosti na
državnem nivoju.
- ki se udeležuje državnih tekmovanj s področja umetnosti.
Status učenca vrhunskega mladega umetnika lahko pridobi učenec:
- ki je vpisan v osnovno šolo oziroma drug javno veljavni program, kjer se vzporedno
izobražuje,
- ki je obremenjen z obveznostjo v drugi šoli oziroma drugem javno veljavnem
programu najmanj 8 pedagoških ur tedensko v tekočem šolskem letu,
- ki je v preteklem šolskem letu osvojil nagrado oz. 1., 2. ali 3. mesto na državnem/-ih
tekmovanju/-ih s področja umetnosti.
Status si učenec pridobi, če izpolnjuje še naslednje dodatne pogoje:
- ne izostaja neopravičeno od pouka,
- mu ni bil izrečen vzgojni ukrep,
- spoštuje šolski red,
- vestno opravlja šolske obveznosti.
Status se učencu praviloma dodeli do 20. oktobra v tekočem šolskem letu 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.
4. člen
(predlog za dodelitev statusa)
Predlog za dodelitev statusa učenca skupaj s prilogami podajo starši učenca na ustreznem
obrazcu (PRILOGA 1/a ali PRILOGA 1/b ali PRILOGA 1/c ali PRILOGA 1/d) in ga najkasneje do
30. septembra tekočega šolskega leta vložijo v tajništvu šole.
5. člen
(dodelitev statusa)
Šola dodeli učencu status za tekoče šolsko leto.
O dodelitvi, mirovanju oziroma prenehanju statusa odloči ravnatelj s sklepom. Pred
odločitvijo si ravnatelj za učenca v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju pridobi mnenje
razrednika, v drugem in tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju pa tudi mnenje
oddelčnega učiteljskega zbora. Razrednik in oddelčni učiteljski zbor podata mnenje o
spoštovanju določil šolskega hišnega reda, o učenčevem vedenju ter o odnosu do drugih
učencev šole in do zaposlenih.
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Sklep o dodelitvi statusa začne veljati, ko je izročen staršem učenca in ko je podpisan
dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti.
6. člen
(priloge)
Predlogu za dodelitev statusa učenca je potrebno priložiti:
Za dodelitev statusa učenca perspektivnega športnika:
- potrdilo, da je učenec registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in da tekmuje v
uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez,
- urnik tedenske obremenitve v tekočem šolskem letu – treningi in tekmovanja, ki se
jih bo udeležil tekočem šolskem letu,
- potrdilo o rezultatih na državnem nivoju za preteklo šolsko leto z navedbo števila
tekmovalcev oziroma ekip v njegovi kategoriji
Za dodelitev statusa učenca vrhunskega športnika:
- potrdilo, da je učenec registriran 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/-skih športnem/-ih dosežku/-ih na mednarodnem nivoju.
Za dodelitev statusa učenca perspektivnega mladega umetnika:
- potrdilo o vpisu v drugo šolo oziroma drug javnoveljavni program, kjer se vzporedno
izobražuje,
- potrdilo o tedenskem obsegu obveznosti v drugi šoli oziroma drugem javnoveljavnem
programu,
- potrdilo o dosežkih učenca na državnem tekmovanju/-ih s področja umetnosti za
preteklo šolsko leto.
Za dodelitev statusa učenca vrhunskega mladega umetnika:
- potrdilo o vpisu v drugo šolo oziroma drug javnoveljavni program, kjer se vzporedno
izobražuje,
- potrdilo o tedenskem obsegu obveznosti v drugi šoli oziroma drugem javnoveljavnem
programu,
- potrdilo o dosežkih učenca na državnem tekmovanju/-ih s področja umetnosti za
preteklo šolsko leto.
7. člen
(prilagajanje obveznosti)
Učencu s statusom iz drugega, tretjega, četrtega in petega odstavka 3. člena teh pravil se
prilagodijo šolske obveznosti.
Prilagajanje šolskih obveznosti se uredi s pisnim dogovorom med šolo in starši (PRILOGA 2),
kjer se določijo pravice in obveznosti, ki izhajajo iz statusa učenca.
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8. člen
(mirovanje statusa)
Učencu lahko status miruje. Status miruje, dokler obstajajo razlogi, na podlagi katerih je
odločeno o mirovanju. Učencu lahko status miruje zaradi bolezni, poškodbe ali drugih
utemeljenih razlogov in sicer:
- če ne opravlja obveznosti iz pisnega dogovora,
- če zlorablja Pravila Osnovne šole Trebnje o prilagajanju šolskih obveznosti,
- če neopravičeno zavrne sodelovanje na tekmovanjih in prireditvah v okviru šole,
- če je ocenjen pri predmetu zaporedoma z več negativnimi ocenami,
- če se nespoštljivo vede do sošolcev ali delavcev šole.
Predlog o mirovanju statusa lahko poda razrednik ali učiteljski zbor ali starši učenca. V času
mirovanja statusa učenec ne more uveljavljati pravic, ki so mu bile dodeljene. O prenehanju
statusa odloči ravnatelj s sklepom, ki ga vroči staršem in obvesti oddelčni učiteljski zbor.
9. člen
(prenehanje statusa)
Status iz drugega, tretjega, četrtega in petega odstavka 3. člena teh pravil 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 Trebnje,
- če se mu status odvzame
- če do poteka obdobja mirovanja statusa razlogi za mirovanje niso odpravljeni.
S prenehanjem statusa učencu prenehajo vse pravice, ki so mu bile dodeljene.
O prenehanju statusa odloči ravnatelj s sklepom, ki ga vroči staršem in obvesti oddelčni
učiteljski zbor.
Pred odločitvijo o prenehanju statusa si mora ravnatelj pridobiti mnenje:
- razrednika v prvem izobraževalnem obdobju in
- razrednika in oddelčnega učiteljskega zbora v drugem in tretjem izobraževalnem
obdobju.
10. člen
(odvzem statusa)
Če učenec ne izpolnjuje obveznosti iz dogovora iz drugega odstavka 7. člena teh pravil
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.
Predlog za odvzem statusa poda razrednik ali učiteljski zbor. O odvzemu statusa odloči
ravnatelj s sklepom, ki ga vroči staršem in obvesti oddelčni učiteljski zbor. 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.
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11. člen
(vodenje evidence in hramba podatkov)
Evidenco o dodelitvi, mirovanju, prenehanju in odvzemu statusa vodi in hrani ravnatelj šole v
skladu s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov eno leto po zaključku šolanja učencev.
12. člen
(varstvo pravic)
Odločba o dodelitvi statusa oziroma dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti je enako
obvezujoč za vse, na katere se nanaša oziroma so ga podpisali.
Starši lahko na odločitev ravnatelja o statusu učenca po teh pravilih oziroma glede
neupoštevanja dogovorjenih pravic in obveznosti, ki izhajajo iz statusa učenca, v roku osmih
dni po prejeti pisni odločitvi vložijo pisno pritožbo. O pritožbi odloča pritožbena komisija.
Odločitev pritožbene komisije je dokončna.

13. člen
(končne določbe)
Pravila Osnovne šole Trebnje o prilagajanju šolskih obveznosti začnejo veljati 1. 9. 2017.

Ravnatelj
Rado Kostrevc

Trebnje, 23. 8. 2017

Priloge:
- Priloga 1/a (Predlog za dodelitev statusa učenca perspektivnega športnika)
- Priloga 1/b (Predlog za dodelitev statusa učenca vrhunskega športnika)
- Priloga 1/c (Predlog za dodelitev statusa učenca perspektivnega mladega umetnika)
- Priloga 1/d (Predlog za dodelitev statusa učenca vrhunskega mladega športnika)
- Priloga 2 (Dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti)
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