O S N O V N A
Š O L A
V O D M A T
L j u b l j a n a, P o t r č e v a 1
t e l e f o n: 01 520 38 50;
t e l e f a k s: 01 520 38 58

Na podlagi 51. člena Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 81/06-UPB3, 102/07, 107/10, 87/11, 63/13, 46/16ZOFVI-L) in Pravil Osnovne šole Vodmat o prilagajanju šolskih obveznosti z dne 17.6.2019 sklepamo

DOGOVOR
O PRILAGAJANJU ŠOLSKIH OBVEZNOSTI
med Osnovno šolo Vodmat, ki jo zastopa ravnateljica Mateja Petrič,
in
starši / skrbniki

učenca / učenke

1.
(Namen dogovora)
Podpisniki se s tem dogovorom dogovorijo o prilagajanju šolskih obveznosti učencu z dodeljenim statusom.
2.
(Obveznosti učenca in drugih udeležencev za uresničevanje pravic)
Dodatne obveznosti podpisnikov Dogovora o prilagajanju šolskih obveznosti so natančneje določene v 7.
členu Pravil OŠ Vodmat o prilagajanju šolskih obveznosti.
3.
(Obiskovanje pouka in drugih dejavnosti šole)
Učenec s statusom je praviloma navzoč pri pouku.
Učenec lahko izostaja od pouka zaradi športnih / kulturnih priprav, tekmovanj ali treningov dnevno ali
strnjeno. Čas odsotnosti mora biti predhodno najavljen in pisno opravičen s strani staršev.
Za odsotnost, ki traja dlje kot pet delovnih dni, morajo starši zaprositi za soglasje vodstvo šole.
4.
(Načini in roki za ocenjevanje znanja)
V kolikor ima učenec v času napovedanega pisnega ocenjevanja tekmo oz. nastop ali je bil tik pred tem dlje
časa strnjeno odsoten, se z učiteljem predhodno dogovori za nov datum ocenjevanja. Pisno ocenjevanje
lahko opravi individualno.
V primeru daljše odsotnosti ali povečanega obsega vaj, treningov in tekmovanj, ki učencu ne dovoljujejo
redne priprave na pouk, se učenec z učitelji dogovori za datum ustnega ocenjevanja znanja.
Za uveljavitev te pravice starši pisno zaprosijo razrednika vsaj 7 dni pred povečano obremenitvijo ali daljšo
odsotnostjo, ki zadevo poda v odločanje oddelčnemu učiteljskemu zboru.

.

Učenec se dogovori z učiteljem za datum ustnega ocenjevanja vsaj 3 dni vnaprej. Učenec na začetku ure
opozori učitelja na napovedano ustno ocenjevanje.
V primeru, da se učenec ne drži dogovora glede ustnega ocenjevanja znanja, ima učitelj pravico, da od
učenca pridobi ustno oceno v času naslednjih rednih ur. Oceno mora pridobiti najmanj 5 delovnih dni pred
ocenjevalno konferenco, po tem času pa ga učitelj lahko nenapovedano vpraša.
Pravica do izbire datuma ustnega ocenjevanja je vezana na učenčevo delo pri pouku. Če učenec moti pouk,
odklanja zadolžitve in ne opravlja šolskih obveznosti, mu učitelj posameznega predmeta ugodnost
določanja ustnega ocenjevanja lahko odvzame.
5.
(Veljavnost in trajanje dogovora)
Ta dogovor prične veljati naslednji dan po podpisu obeh strank, uporablja pa se za tekoče šolsko leto
oziroma do prenehanja ali odvzema statusa.
V primeru mirovanja ali odvzema statusa učenec ne more uveljavljati pravic tega dogovora.

Mateja Petrič, ravnateljica

podpis staršev / skrbnikov

Žig
kraj in datum

kraj in datum

