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Na podlagi drugega odstavka 5. člena Pravil Osnovne šole Osnovne šole Oskarja Kovačiča Škofije o 
prilagajanju šolskih obveznosti  
 
Osnovna šola Oskarja Kovačiča Škofije, ki jo zastopa ravnateljica Vlasta Urška Baraga, 
 
 
in 
 
 

, starš ,  učenca/ke  razreda _______________________ ____________________________ ______
Osnovne šole Oskarja Kovačiča Škofije, skleneta naslednji 

 
DOGOVOR  

O PRILAGAJANJU ŠOLSKIH OBVEZNOSTI 
 

1. člen 
Šola, ki jo zastopa ravnateljica in starši s tem dogovorom določajo medsebojne pravice in 

obveznosti učenca s prilagojenim statusom, ki ji ga je dodelila ravnateljica dne . _______________

 
2. 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 21. 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. Odsotnost učenca morajo starši napovedati v naprej razredniku za obdobje 5 
šolskih dni. Za daljše obdobje zaprosijo ravnateljico. 
 

3. 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. Z učiteljem se 
dogovori o datumih pridobivanja ocen in dogovorjeno vpiše v priloženi obrazec.  
Če učenec ob napovedanem pisnem ocenjevanju znanja zaradi obveznosti, povezanih s statusom, 
manjka pri pouku, se z učiteljem naknadno dogovori za obliko pridobivanja ocen. Za napovedano 
pisno ocenjevanje znanja, se učencu s statusom opravičilo ne upošteva, če je na dan pisnega 
preizkusa v šoli. 
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Učenec mora pridobiti ocene 5 delovnih dni pred konferenco. Po tem času ga lahko učitelj vpraša 
kadarkoli in nenapovedano. 
 
Učenec je lahko v posameznem ocenjevalnem obdobju tudi neocenjen, če je bil zaradi 
obremenitve odsoten več kot 60% časa, predvidenega za vzgojno izobraževalno delo po 
predmetniku za posamezen predmet. V tem primeru pridobi ocene v naslednjem ocenjevalnem 
obdobju. 

4. 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.  

5. člen 
(učenec s statusom in šola) 

 
Učenec s statusom je dolžan častno zastopati Osnovno šolo Oskarja Kovačiča Škofije na vseh 
šolskih tekmovanjih, proslavah in srečanjih razen v času priprav, tekmovanj ali srečanj na višji 
ravni.  
Obveznosti učenca so še:  

- spoštuje šolska pravila; 
- vestno opravljanje šolskih obveznosti (sodeluje pri pouku, redno piše domače naloge, 

redno prinaša potrebne šolske pripomočke, sam poišče pomoč učitelja v času dopolnilnega 
pouka, če to pomoč potrebuje, pri sošolcih poizve o obravnavani učni snovi in obveznostih 
za čas odsotnosti); 

- najkasneje v roku 14 dni od podpisa dogovora se z učitelji dogovori o terminih ustnega 
ocenjevanja in to zabeleži v obrazec; 

- vse izostanke od pouka mora vnaprej napovedati; 
- v primeru odsotnosti ali povečanega obsega tekmovanj in nastopov, ki učencu ne 

dovoljujejo redne priprave na pouk, se mora z učitelji dogovoriti za ustrezno obliko 
ocenjevanja znanja; 

- učenec se pri učitelju pozanima, katero snov bodo obravnavali v času njegove odsotnosti; 
- učenec je dolžan zamujeno snov prepisati ali fotokopirati od sošolca; 
- v primeru poslabšanja učnega uspeha, se mora udeležiti dopolnilnega pouka ali drugih oblik 

učne pomoči, 
- redno obvešča starše in trenerja/učitelja o učnem uspehu, 
- zastopa osnovno šolo na šolskih tekmovanjih in prireditvah. 

 
 

6. člen 
(obveznosti staršev) 
 

Redno spremljajo uspeh in vedenje svojega otroka - učenca v šoli; redno sodelujejo s šolo in 
strokovnimi delavci ter pravočasno obveščajo in opravičijo izostanek (praviloma pred izostankom 
razen ob nepričakovanih odsotnostih).
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7. člen 

(prenehanje statusa) 
 

Učencu status 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 Oskarja Kovačiča Škofije, 
- če se mu status odvzame. 
 
Učencu status preneha tudi: 

- če je ob zaključku ocenjevalnih obdobij ocenjen negativno, 
- če krši hišni red in pravila šolskega reda ali se kako drugače neprimerno vede do ostalih 

učencev in ostalih zaposlenih na šoli, 
- če ne izpolnjuje v tem dogovoru navedenih obveznosti. 

 
O prenehanju statusa odloči ravnateljica. Mnenje o dejstvih in okoliščinah, povezanih z 
neizpolnjevanjem obveznosti, ravnateljici poda razrednik oziroma oddelčni učiteljski zbor. 
 
 
 
Škofije,   _______________
 
 
 
Podpis staršev oz. skrbnikov           Ravnateljica 

     Vlasta Urška Baraga 
_____________________________ 

 


