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Datum:___________________ 
 
Na osnovi 3. člena Pravil o prilagajanju šolskih obveznosti Osnovne šole Pohorskega 
bataljona 
 
Osnovna šola Pohorskega bataljona Oplotnica, ki jo zastopa ravnatelj Matjaž Vrtovec 
 
in 
 

, starš oziroma skrbnik učenke    
(ime in priimek očeta ali matere ali skrbnika                                                                                       (ime in priimek učenca)                       

 

 
______ razreda Osnovne šole Pohorskega bataljona Oplotnica sklenejo naslednji 
(razred in oddelek) 

 

DOGOVOR O PRILAGAJANJU ŠOLSKIH OBVEZNOSTI 
 

1. člen 
Učenec s statusom je praviloma navzoč pri pouku. Od rednega vzgojno-
izobraževalnega dela lahko izostane zaradi obveznosti, ki izhajajo iz vzporednega 
izobraževanja, priprav, tekmovanj ali nastopov. 
Učenec lahko od rednega vzgojno izobraževalnega dela izostane dve pedagoški uri 
dnevno zaradi treningov, vzporednega izobraževanja, priprav, tekmovanj in nastopov 
če ti potekajo istočasno kot redno vzgojno izobraževalno delo oziroma ves šolski dan 
v primeru načrtovanih priprav za obdobje največ dvajset šolskih dni zapored. 
Do dve pedagoški uri dnevno lahko izostane, če ima vaje, treninge, nastope ali tekme 
pred 14. uro. 
Prvo učno uro naslednjega šolskega dne je opravičen do izostanka, če se je njegova 
obveznost končala po 22. uri. 
Vse izostanke od pouka mora razredniku vnaprej napovedati učenec, trener ali mentor, 
izostanek pa nato starši pisno ali osebno opravičijo razredniku najkasneje v petih 
delovnih dneh po tem, ko je učenec prišel v šolo. 
 

2. člen 
Učenec, ki ne izvaja obveznosti iz 1. člena tega pravilnika mora obvezno biti navzoč 
pri pouku. 
 

3. člen 
Učenec mora ne glede na določbe iz 1. člena opraviti vse učne obveznosti, ki izhajajo 
iz Zakona o osnovni šoli, Letnega delovnega načrta šole in vzgojno izobraževalnega 
programa. 
 

4. člen 
Učenec se individualno dogovori s posameznim učiteljem o načinu in izvedbi 
opravljanja učne obveznosti in drugih delih izobraževalnega programa.(vaje, 
seminarske naloge, obvezne izbirne vsebine in drugo). 
Če ni predpisane obvezne oblike ocenjevanja, skupaj z učiteljem izbere obliko, ki je 
zanj ugodnejša (pisno, ustno, seminarska naloga, izdelek). 
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5. člen 
Učenec mora za vsako ocenjevalno obdobje izpolniti vse obveznosti opredeljene v 3. 
členu tega dokumenta. 
V primeru daljše odsotnosti mora učenec pridobiti vsaj eno oceno na ocenjevalno 
obdobje pri posameznem predmetu. 
 

6. člen 
Učenec s statusom je dolžan častno zastopati Osnovno šolo Pohorskega bataljona 
Oplotnica na vseh šolskih tekmovanjih, prireditvah, proslavah in srečanjih razen v času 
priprav, tekmovanj, nastopov ali srečanj na višji ravni. 
 

7. člen 
Če učenec po svoji krivdi ne izpolnjuje dogovorjenih obveznosti in to povzroči 
negativen učni uspeh ali ima druge negativne posledice, mu šola lahko odvzame 
status.  
 

8. člen 
Status učencu preneha: 

 na zahtevo učenca in staršev,  

 s potekom časa, za katerega mu je bil dodeljen,  

 če prenehajo razlogi, zaradi katerih mu je bil status dodeljen,  

 če ni več učenec šole, na kateri je pridobil status,  

 če se mu status odvzame. 
 
Učencu status preneha tudi: 

 če je ob zaključku ocenjevalnih obdobij ocenjen negativno, 

 če krši hišni red in pravila šolskega reda ali se kako drugače neprimerno vede 
do ostalih učencev in zaposlenih na šoli, 

 če ne izpolnjuje v tem dogovoru navedenih obveznosti. 
 
O prenehanju statusa odloči ravnatelj. Mnenje o dejstvih in okoliščinah, povezanih z 
neizpolnjevanjem obveznosti, ravnatelju poda razrednik oziroma oddelčni učiteljski 
zbor. 
 

9. člen 
Z določbami pravic in obveznosti učencev se seznanita starša/skrbnika in učenec. 
 

10. člen 
S podpisom starši/skrbniki in učenec zagotavljajo, da so bili s pravicami in obveznostmi 
učenca, ki izhajajo iz določb tega akta seznanjeni. 
 
 
__________________________                                                          Ravnatelj 
          (Podpis starši/skrbniki - oče)                                                            Matjaž Vrtovec, prof. 
 
 

__________________________ 
       (Podpis starši/skrbniki - mati) 

 
 

__________________________ 
                 (Podpis učenec) 

mailto:o-pobaoplot.mb@guest.arnes.si
http://www.osoplotnica.si/

