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Na podlagi 5. člena Pravil o prilagajanju šolskih obveznosti sklepamo 
 

DOGOVOR O PRILAGAJANJU ŠOLSKIH OBVEZNOSTI 
 

med 
 

Osnovno šolo Rače, ki jo zastopa ravnatelj Rolando Lašič 
 
in 
 
starši/skrbniki: 
 
_______________________________ 
 
_______________________________ 
 
učenca/-ke ___________________________ razreda ______________ 
 
 

1. Obiskovanje pouka in drugih dejavnosti 
 
Učenec s statusom perspektivnega športnika ali umetnika: 
 lahko izostane od rednega pouka največ eno pedagoško uro dnevno zaradi treninga ali vadbe, če ta 

poteka istočasno kot pouk, izjemoma tudi več ur dnevno, če se o tem prej dogovori z razrednikom, 
 v okviru tekmovanja je lahko odsoten tudi cel dan, če se o tem prej dogovori z razrednikom in če se 

njegova odsotnost ujema s koledarjem/načrtom dela društva/kluba/institucije, katere član je učenec 
Učenec s statusom vrhunskega športnika ali umetnika: 
 lahko izostane od rednega pouka več pedagoških ur dnevno zaradi treninga ali vadbe, če poteka 

istočasno kot pouk, oziroma več šolskih dni v primeru načrtovanih priprav pred tekmovanjem, 
 v okviru državnega ali mednarodnega tekmovanja je lahko odsoten tudi več dni zapored, če se o tem 

prej dogovori z razrednikom in če se njegova odsotnost ujema s koledarjem/ načrtom dela 
društva/kluba/institucije, katere član je učenec. Za odsotnost, ki traja dlje kot pet delovnih dni, je 
potrebno pridobiti soglasje ravnatelja. 

 
2. Načini in roki za ocenjevanje znanja 

Načini in roki za ocenjevanja znanja se učencu lahko prilagodijo tako, da: 

 znanje učenca se lahko pisno ali ustno preverja (brez ocenjevanja), 

 učenec s statusom perspektivnega športnika ali umetnika lahko skupaj z učiteljem izbere datum 

ustnega ocenjevanja znanja v času, ki mu omogoča usvojitev učnega gradiva. V primeru, da se učenec 

ne drži dogovora glede ustnega ocenjevanja znanja, ima učitelj pravico, da od učenca pridobi ustno 

oceno v času naslednjih rednih ur, 

 učenec s statusom vrhunskega športnika ali umetnika lahko skupaj z učiteljem izbere datum ustnega in 

pisnega ocenjevanja znanja v času, ki mu omogoča usvojitev učnega gradiva. Pisno ocenjevanje lahko 

opravi individualno pri rednem pouku, 
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 na pisno prošnjo staršev lahko učenec s statusom vrhunskega športnika ali umetnika ob zaključku 

rednega pouka opravlja predmetni izpit, če zaradi obremenitev v celem letu ni bil ocenjen oziroma je 

bilo ocenjevanje časovno nemogoče, 

 oceno mora učenec pridobiti 10 delovnih dni pred redovalno konferenco. Po tem času ga lahko učitelj 

nenapovedano oceni kadarkoli, razen če se z učiteljem ne dogovori drugače. 

 
3. Obveznosti za uresničevanje pravic udeležencev  
 
Učenci in osebe, ki so vezane na status učenca, morajo izpolnjevati določene obveznosti. Posebnosti se lahko 
opredelijo v pisnem dogovoru individualno.  
  
Obveznosti učenca:  

 vestno opravlja svoje šolske obveznosti;  

 vse izostanke od pouka mora vnaprej napovedati;  

 v primeru slabšega znanja pri določenem predmetu se mora na predlog učitelja redno udeleževati 
dopolnilnega pouka; 

 častno zastopa Osnovno šolo Rače na šolskih tekmovanjih, proslavah in nastopih, razen v času priprav, 
tekmovanj ali srečanj na višji ravni; 

 spoštuje Hišni red in Pravila šolskega reda in ima spoštljiv odnos do ostalih učencev in zaposlenih na 
šoli. 

  
Obveznosti staršev:  

 redno spremljajo uspeh in vedenje svojega otroka;  

 redno obiskujejo govorilne ure pri razredniku in posameznih učiteljih;  

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

 se dogovorijo z učiteljem o dodatnih urah pomoči učencu;  

 redno in pravočasno opravičijo izostanke.  
  
Obveznosti razrednika:  

 v redovalnici primerno označi učence, ki jim je bil status dodeljen, jim preneha ali miruje;  

 v šolsko dokumentacijo vpiše zahtevane podatke o statusu učenca (številko odločbe, ipd.); 

 obvešča ravnatelja in starše o vseh kršitvah dogovora v zvezi s statusom;  

 ravnatelju posreduje pisna mnenja in predloge za mirovanje ali prenehanje statusa.  
  
Obveznosti učiteljev:  

 v primeru slabšega znanja vključijo učenca v dopolnilni pouk;  

 v primeru napovedane daljše učenčeve odsotnosti ga obvestijo, katero učno snov bodo v času njegove 
odsotnosti obravnavali; 

 usmerjajo učenca k nadaljnjemu delu ter ga navajajo na samostojno delo doma;  

 skupaj z učencem pripravijo individualni načrt dela za preverjanje in ocenjevanje znanja;  

 učencu s statusom vrhunskega športnika ali umetnika omogočijo dodatno posvetovanje.  
 
 
 
Podpis staršev/skrbnikov  
          Ravnatelj 
_______________________________       

___________________________ 
_______________________________           

     (žig šole) 
 
Datum: _____________ 


