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e-pošta: os-mladika.ptuj@guest.arnes.si

Žnidaričevo nabrežje 1, 2250 Ptuj

faks: 02/7876 131  DŠ: 80951147

gsm: 051 324 397   tel: 02/7876 130

OSNOVNA ŠOLA MLADIKA

 
 

Na podlagi Pravil o prilagajanju šolskih obveznosti Osnovne šole Mladika 

 

sklepamo 

 

DOGOVOR O PRILAGAJANJU ŠOLSKIH OBVEZNOSTI 
 

med 

 

Osnovno šolo Mladika, ki jo zastopa ravnatelj Bogomir Širovnik  

 

in 

starši/zakoniti zastopnik:    

oče ………………………………………………….... 

mati …………………………………………………. 

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

 

 

 

 

1. Obdobja obvezne navzočnosti pri pouku 

 

Učenec s statusom: 

- je praviloma navzoč pri pouku,  

- lahko od rednega vzgojno-izobraževalnega dela izostaja dnevno oziroma strnjeno glede na 

v naprej pripravljen program odsotnosti za  dejavnost, ki se izvaja izven kraja bivanja, 

- lahko izostaja od rednega pouka zaradi tekmovanj, če so ta v času rednega šolskega dela ali 

če je tekmovanje v popoldanskem času, 

- sme izostati prvo učno uro naslednjega šolskega dne, če se je obveznost predhodnega dne 

končala po 21. uri. 

 

 

2. Obveznosti učenca pri pouku 

 

Učenec s statusom: 

- vestno opravlja svoje šolske obveznosti, 

- mora vse izostanke od pouka zaradi koriščenja statusa vnaprej napovedati sam ali njegov 

trener ali mentor; izostanek pa nato opravičijo starši, 

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

dopolnilnega pouka. 
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3. Način in roki za ocenjevanje znanja oz. izpolnjevanje drugih obveznosti 

 

Učenec s statusom: 

- je opravičen nenapovedanega ustnega ocenjevanja samo v primeru, če se je obveznost z 

naslova uveljavljanja statusa prejšnji dan končala po 18. uri. V tem primeru se mora 

učenec z obrazložitvijo razloga opravičiti na začetku šolske ure, 

- se mora v primeru daljše odsotnosti ali povečanega obsega tekmovanj (pisna dokazila), ki 

mu ne dovoljujejo redne priprave na pouk, sam z učitelji dogovoriti za ustno spraševanje 

ali pisno ocenjevanje znanja, 

- ni opravičen pisnega in ustnega ocenjevanja, ki je bilo napovedano vsaj 5 (pet) delovnih 

dni vnaprej (razen v primeru prejšnje alineje), 

- lahko pisno ocenjevanje opravi individualno pri rednem pouku, dopolnilnem pouku ali 

urah svetovanja, če je na dan pisnega ocenjevanja opravičeno odsoten, 

- če ni predpisane obvezne oblike ocenjevanja, skupaj z učiteljem izbere obliko, ki je zanj 

ugodnejša (pisno, ustno, seminarska naloga, izdelek) 

- mora v primeru daljše odsotnosti pridobiti vsaj eno oceno pri posameznem predmetu na 

ocenjevalno obdobje do 5 dni pred ocenjevalno konferenco; po tem času ga lahko učitelj 

vpraša nenapovedano pri rednih urah pouka. 

 

 

4. Druge medsebojne pravice in obveznosti 

 

Učenec s statusom: 

- redno obvešča starše in trenerje o svojem uspehu v šoli, 

- lahko izkoristi možnost dodatnega posvetovanja z učiteljem, 

- lahko v dogovoru s starši in šolo izkoristi možnost opravljanja predmetnega izpita pri 

določenih predmetih, 

- lahko dela po individualnem programu pri pouku ali posameznem predmetu po 

predhodnem dogovoru z oddelčnim učiteljskim zborom oz. učiteljem predmeta in ŠSS. 

 

 

 

Datum: ……………… 

 

 

 

 

 

Podpis matere: ______________________               Ravnatelj 

 

Podpis očeta: _______________________ 

 

 ______________________ 

 

 

 
(žig šole) 

 

 


