
 
       OSNOVN A ŠOLA 

A. T. Linharta Radovljica 

Ravnateljica: Zlata Rejc 

 
Datum:   

Številka: 
 

Na podlagi 4. odstavka 51. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 
63/13; v nadaljevanju: ZOsn-I) in Pravil o prilagajanju šolskih obveznosti (št.: ___, sprejetih dne ______; v 

nadaljevanju: pravila) so šola in starši sprejeli 

 
 

 

 D O G O V O R 

o prilagajanju šolskih obveznosti  
 

 
 

Šola, ki jo zastopa ravnateljica, in starši s tem dogovorom prilagajajo šolske obveznosti in določajo 
medsebojne pravice in obveznosti učenca s statusom, ki mu je bil dodeljen z odločbo, številka___, dne 

_____, za šolsko leto 20__/__. 

 
Ugodnosti in obveznosti: 

- izbere čas ustnega preverjanja v terminu, ki omogoča osvajanje učnega gradiva,  oziroma se sam 
dogovori z učiteljem, kdaj želi ustno odgovarjati na vprašanja o  obravnavani učni snovi.  

- možnost za dodatno posvetovanje z učiteljem; 

 
Učenec je lahko v posameznem ocenjevalnem obdobju tudi neocenjen. V tem primeru pridobi ocene v 

naslednjem ocenjevalnem obdobju, in sicer za obdobje, ko ni bil ocenjen, in za tekoče obdobje. 
 

Na pisno prošnjo staršev lahko učenec s statusom 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. 

 
Učenec s statusom perspektivnega športnika ali umetnika lahko izostane: 

- od rednega pouka največ ____ pedagoško uro dnevno zaradi treninga ali vadbe, če ta poteka istočasno 
kot pouk; 

- ________________ 

Učenec s statusom vrhunskega športnika ali umetnika lahko izostane: 
- od rednega pouka največ __ pedagoških ur dnevno zaradi treninga in vadbe, če poteka istočasno kot 

pouk oziroma ves šolski dan v primeru načrtovanih priprav pred tekmovanjem; 
- _____________________ . 

 

Odsotnost učenca od pouka zaradi statusa se lahko opraviči le na podlagi pisnega opravičila staršev, kluba, 
društva ali šole, kjer se učenec dodatno izobražuje. Odsotnost nad 5 dni pouka odobri ravnatelj. 

 
Učenec oziroma njegovi starši so dolžni odsotnost od pouka ali drugih obveznih dejavnosti opravičiti v skladu 

s pravili šolskega reda.   
 

Načini in roki za ocenjevanje znanja 

- Znanje učenca se preverja ustno ali pisno (brez ocenjevanja).  
- Zaradi tekmovanja ali nastopa, ki jih ima učenec prejšnji dan, se lahko naslednji dan opraviči učitelju 

pred začetkom šolske ure največ dvakrat pri vsakem predmetu v posameznem ocenjevalnem obdobju. 
 

Obveznosti učenca: 

- vestno opravlja svoje šolske obveznosti; 
- vse izostanke od pouka mora vnaprej napovedati; 



- v primeru odsotnosti ali povečanega obsega tekmovanj in nastopov, ki mu ne dovoljujejo redne priprave 
na pouk, se mora z učitelji dogovoriti za ustno ali pisno preverjanje in ocenjevanje znanja; 

- v primeru slabšega znanja pri določenem predmetu se mora na predlog učitelja redno udeleževati 

dopolnilnega pouka. 
 

Veljavnost in trajanje dogovora 
Ta dogovor prične veljati z dnem podpisa strank, uporablja pa se za šolsko leto 20__/__ oziroma do 

prenehanja ali odvzema. 
 

V primeru mirovanja statusa učenec ne more uveljavljati pravic tega dogovora. 

 
 

V/Na ________________, dne ________________ 
 

 

 
Starši/skrbnik:        Ravnateljica: 

 
__________________________      __________________________ 


