
PRILOGA 2 
 
Datum:   
Številka:   
 
 
 
 
V skladu s 5. členom Pravil o prilagajanju šolskih obveznosti sklepamo  
 
 

DOGOVOR O PRILAGAJANJU ŠOLSKIH OBVEZNOSTI 
 

med 
 

Osnovno šolo Antona Globočnika Postojna, ki jo zastopa ravnateljica Darija Košir 
 

in 
 

starši:   oče………………………………………………….......... 

mati …………………………………………………......... 

 
učenca/ke …………………………………..…  razred …...……za šolsko leto ......................... 

 
 
 
Šola in starši s tem dogovorom določijo medsebojne pravice in obveznosti učenca, povezane s 
statusom. 
 
Če učenec ne izpolnjuje obveznosti iz pisnega dogovora med šolo in starši oz. zaradi kršitve njegovih 
dolžnosti, določenih z zakonom ter drugimi predpisi in akti šole, mu šola lahko status začasno oz. 
trajno odvzame na predlog razrednika oz. oddelčnega učiteljskega zbora.  

 

1. Obiskovanje pouka in drugih dejavnosti 

Odsotnost učenca od pouka zaradi statusa se lahko opraviči samo na podlagi pisnega opravičila 

staršev, kluba ali šole, kjer se učenec izobražuje, odsotnost nad 5 dni pouka odobri ravnateljica. 

Učenec s statusom lahko izostane: 

- od rednega vzgojno izobraževalnega dela dve pedagoški uri dnevno zaradi treninga, če ta 

poteka istočasno kot redno vzgojno izobraževalno delo oziroma ves šolski dan v primeru 

načrtovanih priprav za obdobje največ dvajset šolskih dni zapored; 

- od rednega vzgojno izobraževalnega dela do dve pedagoški uri dnevno, če ima tekme ali 

trening pred 14. uro; 

- izostane prvo učno uro naslednjega dne, od torka do petka, če se je obveznost predhodnega 

dne končala po 21. uri. 

 

2. Preverjanje in ocenjevanje znanja 

- ne glede na status se lahko znanje učenca ustno ali pisno preverja (brez ocenjevanja); 

- zaradi tekmovanja ali nastopa, ki ga je imel učenec prejšnji dan, se lahko naslednji dan 

opraviči učitelju pred začetkom šolske ure največ dvakrat pri vsakem predmetu v 

posameznem ocenjevalnem obdobju; 

- za napovedano pisno preverjanje znanja, ki se ocenjuje, se učencu s statusom opravičilo ne 

upošteva 

 

3. Način in roki ocenjevanja znanja oziroma izpolnjevanj drugih obveznosti 

S statusom pridobi učenec naslednje ugodnosti: 



- izbere čas ustnega ocenjevanja v terminu, ki omogoča osvajanje gradiva, oziroma se sam 

dogovori z učiteljem, kdaj želi ustno odgovarjati na vprašanja o obravnavani učni snovi. Oceno 

mora dobiti učenec 5 delovnih dni pred konferenco. Po tem času ga lahko učitelj vpraša 

nenapovedano kadarkoli; 

- pisno ocenjevanje s področja slovenskega jezika, matematike, tujega jezika lahko opravi 

individualno pri rednem pouku, dopolnilnem pouku ali pogovornih urah, če je na dan pisnega 

ocenjevanja opravičeno odsoten, ali je imel prejšnji dan tekmovanje in je obremenitev trajala 

več kot tri ure ali se je začela po 18 uri; 

- če ni predpisane obvezne oblike ocenjevanja, sam v dogovoru z učiteljem izbere tisto obliko, 

ki je zanj ugodnejša (pisno, ustno, seminarska naloga, izdelek, praktično); 

- možnost opravljanja razrednega izpita po posameznih predmetih; 

- individualni programi pri pouku športne vzgoje po predhodnem dogovoru trenerja in učitelja 

športne vzgoje. 

 
 
VARSTVO PRAVIC 
Dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti je enako obvezujoč za vse, na katere se nanaša in so ga 
dolžni vsi dosledno upoštevati. V primeru nespoštovanja dogovora o prilagajanju šolskih obveznosti, 
lahko učenec uveljavlja varstvo pravic.  
 
O pritožbi v zvezi z uresničevanjem dogovorjenih pravic in obveznosti, ki izhajajo iz statusa, odloča na 
prvi stopnji ravnateljica šole, na drugi stopnji pa pritožbena komisija. Odločitev pritožbene komisije je 
dokončna. 
 
 
 
Postojna, dne  
 
 
 
 

 
Starši: Ravnateljica: 

 Darija Košir  
_______________________________  

  
  

Učenec: Razredničarka: 
  

_______________________________  
 
 


