
          PRILOGA 2 
 
Na podlagi drugega odstavka 5. člena Pravil Osnovne šole narodnega heroja Rajka Hrastnik o 
prilagajanju šolskih obveznosti  
 
OŠ NHR Hrastnik, ki jo zastopa ravnateljica_____________________________________, 
 
in 
 
____________________, oče/mati/starši/skrbniki,  ________________ učenca/-ke   

 

______ razreda Osnovne šole narodnega heroja Rajka Hrastnik, sklenejo naslednji 

 
 
 

DOGOVOR  
O PRILAGAJANJU ŠOLSKIH OBVEZNOSTI ZA ŠOLSKO LETO _________ 

 
 

1. 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 22. 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. Opravičilu mora biti priloženo potrdilo kluba o 
vzroku izostanka. 
Učenec se mora v primeru odsotnosti zaradi športnega udejstvovanja oziroma nastopov, pri 
učiteljih sam informirati o obravnavani učni snovi in o določenih obveznostih za čas njegove 
odsotnosti od pouka ter si pridobiti zapiske učne snovi.  
 
 

2. člen 
(načini in roki za ocenjevanje znanja) 

 
Učenec s statusom mora izpolnjevati vse obveznosti kot ostali učenci, ima pa lahko naslednje 
prilagoditve: 

 Učenec se v primeru večjega števila treningov, vadb, nastopov oz. tekmovanj s 
posameznim učiteljem predhodno dogovori za čas ustnega ocenjevanja znanja. 

 Učenec opravi pisno ocenjevanje na napovedane roke za vse učence. Izjemoma, če 
tega ne dopuščajo predhodno napovedane dodatne obremenitve oz. opravičena 
odsotnost od pouka, se lahko predhodno z učiteljem dogovori za drug termin pisnega 
ocenjevanja znanja (pri rednem pouku ali izven njega).  

 Ocene mora pridobiti najmanj 10 dni pred koncem vsakega ocenjevalnega obdobja. 
Izjemoma je lahko ocenjen tudi v obdobju zadnjih štirinajstih dni, če se (starši oz. 
učenec) glede na vse okoliščine z učiteljem posameznega predmeta dogovori, da 
opravlja preizkus znanja v tem obdobju. 

 

Učenec ima možnost za dodatno posvetovanje z v času rednega delovnega časa učitelja. 



 
3. člen 

(druge medsebojne pravice in obveznosti) 
 

Učenec s statusom redno obvešča svoje starše in trenerje o svojem uspehu v šoli. Učenec s 
statusom vestno opravlja šolske obveznosti (sodeluje pri pouku, redno piše domače naloge, 
redno prinaša šolske potrebščine…).V primeru slabšega znanja se mora na predlog učitelja 
udeleževati dopolnilnega pouka ali dodatnega posvetovanja z učiteljem predmeta, kjer se 
pojavijo težave.  
Starši so se dolžni redno udeleževati govorilnih ur in roditeljskih sestankov, pravočasno 
opravičevati učenčevo odsotnost ter šolo obveščati o spremembah v zvezi s statusom. 
Učenec s statusom lahko v dogovoru s šolo in s starši pri posameznem predmetu izkoristi 
možnost opravljanja predmetnega izpita. Šola lahko v sodelovanju z učencem, starši/skrbniki, 
razrednikom in šolsko svetovalno službo izdela podrobnejši izvedbeni načrt opravljanja 
obveznosti pri pouku, ki je sestavni del tega dogovora. 
 
 

4. člen 
(mirovanje statusa) 

 
Mirovanje statusa se lahko predlaga zaradi bolezni, poškodbe ali drugih utemeljenih 
razlogov.   

Utemeljen predlog za mirovanje statusa lahko podajo razrednik, strokovni delavec ali starši 
učenca.  

O mirovanju statusa odloči ravnatelj po prejemu pisnega predloga komisije.  

5. 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 narodnega heroja Rajka Hrastnik, 
- če se mu status odvzame. 
 
Učencu status preneha tudi: 
-  če ne izpolnjuje v tem dogovoru navedenih obveznosti. 
 
O prenehanju statusa odloči ravnateljica po prejetju pisnega predloga komisije. Pred 
odločitvijo o prenehanju statusa si mora ravnatelj pridobiti tudi mnenje oddelčnega 
učiteljskega zbora v drugem in tretjem ocenjevanem obdobju.  
 
 
Hrastnik, _________________________ 
 
Podpis staršev oz. skrbnikov           Ravnateljica 

     Polona Dolanc 
________________________________                               ________________________ 
 



 


