
DOGOVOR - SKLEP O PRILAGAJANJU ŠOLSKIH OBVEZNOSTI 

Učencu-ki ________________________ je bil dodeljen status športnika za šolsko 
leto 2017/2018 

A. S statusom pridobi učenec naslednje ugodnosti: 

V primeru daljše odsotnosti (treningi, tekmovanja, bolezen ...) 

• Učenec v sodelovanju z učiteljem določi čas ocenjevanja znanja ter izdela 
pisni načrt (odda razredniku), oziroma se dogovori z učiteljem, kdaj želi 
odgovarjati na vprašanja o obravnavani učni snovi. Če se ne drži svojega 
načrta ali na dan dogovorjenega ocenjevanja manjka, je lahko ocenjen 
nenapovedano. 

• Ima možnost dodatnega posvetovanja z učiteljem. 
• Ima tudi možnost opravljanja razrednega izpita po posameznih predmetih.   

Če je učenec prisoten pri pouku, svoje obveznosti opravlja kot ostali učenci.  
 
B. Prisotnost pri vzgojno-izobraževalnem delu 
Učenec s statusom lahko: 

• izostaja od rednega vzgojno-izobraževalnega dela zaradi treningov ali 
tekmovanja, če potekajo istočasno kot redno vzgojno-izobraževalno delo.   

C. Obveznosti 
Status prinaša tudi določene obveznosti. 
 
Učenčeve obveznosti: 

• Vestno in sprotno opravljanje svojih šolskih obveznosti. V primeru odsotnosti 
mora učenec v štirih dneh urediti zapiske in nadoknaditi zamujeno učno snov, 
biti redno sprotno pripravljen, opravljati domače naloge in sodelovati pri pouku. 

• Vsa potrdila o izostankih od pouka mora vnaprej izdati trener ali mentor, 
izostanek pa nato opraviči razrednik učenca.  

• V primeru daljše povečane odsotnosti ali povečanega obsega tekmovanj, ki 
učencu ne dovoljujejo redne priprave na pouk, se mora z učitelji dogovoriti za 
ustno ali pisno preverjanje znanja. V primeru, da učenec na dogovorjen termin 
manjka, razrednik obvesti starše, učenec pa je lahko vprašan nenapovedano.  

• Učenec mora redno obveščati starše o svojem uspehu v šoli.  
• V primeru slabšega znanja pri določenem predmetu učitelj učencu predlaga 

obiskovanje dopolnilnega pouka. Tega se mora učenec redno udeleževati, če 
je takrat prisoten v šoli.  

• Spoštuje pravila Šolskega in Hišnega reda šole. 
 
Obveznosti staršev: 

• Redno spremljanje uspeha in vedenja svojega otroka.  
• Redno obiskovanje roditeljskih sestankov, govorilnih ur pri razredniku, 

posameznih učiteljih, svetovalni službi.  



• Redno opravičevanje izostankov v roku 5 dni.  
• Obveščanje razrednika o odsotnosti učenca vsaj 1 teden pred odsotnostjo.  

 
Obveznosti trenerja:  
 

• Oddaja urnika treningov in tekmovanj na začetku šolskega leta.  
• Obveščanje razrednika o morebitnih spremembah urnika.  
• Spremljanje uspeha in vedenja učenca šole pri razredniku.  

 
Obveznosti učiteljev: 
 

• V primeru večje odsotnosti se na pobudo učenca dogovorijo z njim o času 
opravljanja ocenjevanja znanja.  

• V primeru slabšega znanja učenca vključijo v dopolnilni pouk.  
• V primeru napovedane daljše odsotnosti učenca učitelj učencu opredeli učno 

snov, ki jo bo v času odsotnosti učenca obravnaval.  
• Skupaj z učencem pripravijo individualni načrt dela in preverjanje znanja, v 

kolikor je to potrebno.  

D. Učencu lahko status preneha ali obmiruje: 

• če se preneha ukvarjati z dejavnostjo, zaradi katere je dobil status,  
• če ne izpolnjuje dogovorjenih obveznosti (redno sodeluje pri pouku, dela 

domače naloge ...), kar povzroči negativni učni uspeh ali druge negativne 
posledice, 

• če zlorablja ugodnosti statusa,  
• če izostanki niso vnaprej napovedani,  
• če zlorabi opravičilo kluba o odsotnosti, 
• na njegov predlog oziroma na predlog staršev, 
• če stori hujšo kršitev,  
• s potekom obdobja, za katerega mu je bil status podeljen,  
• status se lahko odvzame učencu, ki ne izpolnjuje svojih obveznosti, tudi le pri 

enem predmetu na predlog učitelja tega predmeta (predhodno obvestilo 
staršem).  

 
Pridobljeni status velja za tekoče šolsko leto od dne podelitve statusa.  
 
Upoštevanje dogovora bo s strani učiteljskega zbora med šolskim letom večkrat 
preverjeno. Ob ugotovitvi neupoštevanja bo učencu status odvzet. Dogovor - sklep 
velja, ko ga podpišejo: učenec, starši in ravnatelj. 
  
Podpis ravnateljice: ________________________ 
 
Podpis staršev: __________________________ 
 
Podpis trenerja/učitelja: _________________________ 
 
Podpis učenca: __________________________ 
 
Datum:______________ 


