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Datum:   

 

 

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 (sprejetih dne 30. 8. 2018; 

v nadaljevanju: pravila) so šola in starši/zakoniti zastopniki (v nadaljevanju: starši) sprejeli 

 

 

 

D O G O V O R 

o prilagajanju šolskih obveznosti  

 

 

 

Z dogovorom o prilagajanju šolskih obveznosti so določene medsebojne pravice in obveznosti, 

povezane s statusom učenca/-ke ______________________________________________________ . 

 

Obveznosti učenca/-ke: 

 vestno opravlja svoje šolske obveznosti (domače delo, seminarske naloge, dežurstva in drugo); 

 obvezno izpolnjevanje šolskega reda; 

 vse izostanke od pouka mora vnaprej napovedati; 

 v primeru daljše odsotnosti ali povečanega obsega tekmovanj in nastopov, ki mu/ji ne 

dovoljuje redne priprave na pouk, se mora z učitelji dogovoriti za ustno ali pisno preverjanje in 

ocenjevanje znanja; 

 v primeru slabšega znanja pri določenem predmetu se mora na predlog učitelja redno 

udeleževati dopolnilnega pouka; 

 v primeru odsotnosti se učenec/-ka pozanima, katero učno snov mora nadoknaditi; 

 zastopanje šole na tekmovanjih na področju, na katerem ima status. 

 

Obveznosti staršev: 

 redno spremljajo učni uspeh in vedenje svojega otroka; 

 redno obiskujejo pogovorne ure pri razredniku in posameznih učiteljih; 

 v primeru slabših ocen se morajo dogovoriti z učiteljem o načinu popravljanja in izboljšanja le 

teh; 

 redno in pravočasno opravičijo izostanke. 

 

Načini in roki za ocenjevanje znanja 

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

 Za pridobitev ustne ocene se učenec/-ka dogovori z učitelji. 
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 V primeru odsotnosti zaradi intenzivnih treningov, priprav ali tekmovanj je učenec/-ka ob    

priloženem opravičilu naslednji dan opravičen/-a vsakršnega ocenjevanja. 

 Pisno ocenjevanje opravlja v rednih rokih pisnega ocenjevanja.  

 

Opravičevanje odsotnosti 

 Učenec oziroma njegovi starši so dolžni odsotnost od pouka ali drugih obveznih dejavnosti 

opravičiti v skladu s pravili šolskega reda. 

 Odsotnost učenca/-ke od pouka zaradi statusa se lahko opraviči le na podlagi pisnega 

opravičila staršev, kluba, društva ali šole, kjer se učenec/-ka dodatno izobražuje. Odsotnost od 

pouka nad 5 dni odobri ravnateljica. 

 

 

 

 

 

 

Podpis učenca/-ke: 

 

 

Podpis staršev:                                                                                                        Ravnateljica: 

                                                                                                                       Rebeka Velak   
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