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Na podlagi 51. člena Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 81/06-UPB3, 102/07, 107/10, 87/11, 
63/13) in Pravil Osnovne šole Ledina o prilagajanju šolskih obveznosti, številka ___________ , 
 dne ___________ (v nadaljevanju: pravila),  
 
so šola, ki jo zastopa ravnateljica Marija Valenčak, 
učenec/-ka  ____________________________________ 
in starši (oče, mati, skrbnik) _______________________ 
 
sprejeli 

DOGOVOR 
O PRILAGAJANJU ŠOLSKIH OBVEZNOSTI 

 
 
1.  

(namen dogovora) 
Podpisniki se s tem dogovorom dogovorijo o prilagajanju šolskih obveznosti učencu s statusom 
_________________________________, ki mu je bil dodeljen s sklepom številka ___________  
z dne ___________, za šolsko leto ___________. Dogovorijo se tudi o pravicah in obveznostih 
vseh deležnikov.  

2.  
(obveznosti učenca) 

- Spoštuje pravila šolskega reda in hišni red OŠ Ledina. 
- Vestno in uspešno opravlja šolske obveznosti. 
- Je vzor pri urah športa oziroma pri predmetih s področja umetnosti. 
- Redno obvešča starše in trenerja/mentorja o učnem uspehu. 
- Zastopa matično šolo na šolskih tekmovanjih oz. sodeluje na revijah in prireditvah v okviru 

šole. 
- Sodeluje pri oblikovanju dogovora o prilagajanju šolskih obveznosti med šolo in starši. 
- Pravočasno se dogovarja z učitelji o oprostitvi ocenjevanja znanja in o nadomestnih terminih 

ocenjevanja znanja. 
- Razredniku sporoča vse spremembe v zvezi s statusom (manjši/večji obseg treniranja, 

prekinitev treniranja, poškodba …). 
- V času, ko nima tekmovanj, treningov ali testiranj, redno obiskuje vzgojno-izobraževalni 

proces.  
- V primeru slabšega znanja pri določenem predmetu, na predlog učitelja, redno obiskuje 

dopolnilni pouka. 
- Opravlja svoje šolske dolžnosti, določene z zakonom, ter upošteva predpise in akte šole. 
- Ne izrablja pravic in prilagoditev, ki izhajajo iz pridobitve statusa. 
 

3.  
(obveznosti staršev) 

- Sodelujejo pri oblikovanju dogovora o prilagajanju šolskih obveznosti med šolo in starši. 
- Redno spremljajo šolski uspeh in vedenje otroka. 
- Sodelujejo pri dogovarjanju o terminih ustnega in/ali pisnega ocenjevanja znanja. 
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- Razredniku sporočajo vse spremembe v zvezi s statusom (manjši/večji obseg treniranja, 
prekinitev treniranja, poškodba …). 

- Obiskujejo govorilne ure in roditeljske sestanke. 
- Odsotnost zaradi tekmovanj, treningov ali testiranj javljajo razredniku praviloma pred 

načrtovano odsotnostjo, če pa to ni možno zaradi naknadnih sprememb, pa takoj po 
odsotnosti. 

- Redno opravičujejo izostanke. 
 

4.   
(obveznosti trenerja) 

- Spremlja šolski uspeh varovanca (učni in vzgojni). 
- Po potrebi pride na govorilne ure k razredniku ali učitelju, ki učenca poučuje. 
- Obvešča šolo o terminih vadbe, priprav in tekmovanj. 
- Izostanke varovanca sporoča staršem/razredniku vnaprej. 
 

5.   
(obveznosti učiteljev in razrednika) 

- Sodelujejo pri oblikovanju dogovora o prilagajanju šolskih obveznosti med šolo in starši. 
- V primeru, da količina vadbe, priprav in tekmovanj učencu onemogoča redno pisno ali ustno 

ocenjevanje znanja, se z učencem in starši dogovarjajo o nadomestnih terminih. 
- Po potrebi nudijo učencu dodatno razlago – v času svojega rednega delovnega časa. 
- Pri urah športa oziroma pri predmetih s sorodno tematiko nudijo učencu diferenciran učni 

program. 
 

6.  
 (napovedane odsotnosti od pouka) 

Učenec lahko izostaja od pouka zaradi športnih/kulturnih priprav, tekmovanj ali treningov. Čas 
opravičene odsotnosti je odvisen od športne/kulturne panoge in mora biti predhodno najavljen s 
strani kluba, društva ali nacionalne panožne zveze oziroma s strani staršev posredovan 
razredniku.  
 
V ta namen mora učenec oziroma njegovi starši predložiti ustrezno obvestilo kluba ali letni načrt 
dela, iz katerega je razviden razlog načrtovane odsotnosti. 
 

7.  
 (obseg opravičene odsotnosti od pouka) 

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 ves šolski 
dan v primeru načrtovanih priprav na tekmovanje. 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 zaprositi za soglasje vodstvo 
šole. 
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8.  

 (ugodnosti pri načinih in rokih ocenjevanja) 
 

a. 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.  
V vsakem ocenjevalnem obdobju si mora učenec pridobiti toliko ocen, kot jih določa Pravilnik 
o ocenjevanju in preverjanju znanja. 

 
b. 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. 
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.  
Pisno ocenjevanja znanja lahko opravi individualno pri rednem pouku.  
Pisno oceno mora pridobiti deset delovnih dni pred koncem vsakega ocenjevalnega obdobja.  
V času zadnjih desetih delovnih dni dogovor o izboru datuma pisnega ocenjevanja znanja ne 
velja, razen če se z učiteljem ne dogovori drugače. 
V vsakem ocenjevalnem obdobju si mora učenec pridobiti toliko ocen, kot jih določa Pravilnik 
o ocenjevanju in preverjanju znanja, ali pa se dogovoriti o drugačnem ocenjevanju znanja 
(npr. pridobitev ocen v naslednjem ocenjevalnem obdobju, manjše število ocen …). 
Izjemoma lahko na pisno prošnjo staršev učenec s statusom vrhunskega športnika ali 
umetnika ob zaključku rednega vzgojno izobraževalnega dela opravlja predmetni izpit, če 
zaradi obremenitev v celem letu ni bil ocenjen oziroma je bilo tako ocenjevanje časovno 
nemogoče. 

 
9.  

 (druge prilagoditve) 
Glede na specifiko  športa/dejavnosti  šola  nudi/omogoča/dovoljuje  učencu tudi: 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 

10.  
 (veljavnost in trajanje dogovora) 

Ta dogovor prične veljati z dnem podpisa strank, uporablja pa se za šolsko leto _________ 
oziroma do prenehanja ali odvzema. V primeru mirovanja statusa učenec ne more uveljavljati 
pravic tega dogovora. 
 
 
 
 
Učenec: ___________________________   Ravnateljica: Marija Valenčak 
Starši/skrbniki:  _____________________   ________________________ 
Ljubljana,  _________________________    
        Žig      


