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Osnovna šola Antona Bezenška Frankolovo, ki jo zastopa  ravnateljica Marjana Šoš in  

 

učenec________________________________________   ter 

 

starši ________________________________________ 

 

sklenejo naslednji  

 

DOGOVOR O PRILAGAJANJU ŠOLSKIH OBVEZNOSTI 

 

Učenec ________________________ bo zaradi urnika treningov, tekmovanj in nastopov imel 

naslednje prilagoditve glede navzočnosti pri pouku, obveznostih pri delih vzgojno-

izobraževalnega programa, načinih in rokih ocenjevanja: 

 

napovedano ustno ocenjevanje znanja pri vseh predmetih ter 

sodelovanje pri načrtovanju rokov pisnega ocenjevanja znanja 

 

Učenec s statusom mora: 

1. Opraviti vsa vnaprej določena pisna preverjanja in ocenjevanja znanja. V primeru 

odsotnosti ob pisnem ocenjevanju znanja morajo starši o tem obvestiti razrednika, ki se s 

predmetnim učiteljem dogovori za pridobitev ocene. 

2. Pridobiti ustne ocene po sistemu napovedanega spraševanja najkasneje 14 dni pred 

konferenco. Če v tem času učenec ne pridobi ocene, ga lahko učitelj ustno oceni, ne da bi 

to vnaprej napovedal. Pri organiziranju časa in razporeditvi datumov učencu pomagajo 

starši. 

3. Upoštevati hišni red in ne sme kršiti pravil šolskega reda OŠ Antona Bezenška Frankolovo.. 

4. Redno obveščati starše in trenerja o učnem uspehu. 

5. Zastopati matično šolo na šolskih tekmovanjih. 

 

Ugodnosti pri ocenjevanju: 

 Učenec lahko sam oziroma skupaj z učiteljem izbere datum ustnega ocenjevanja znanja v 

času, ki mu omogoča usvojitev učnega gradiva. 

Prenehanje statusa: 

- na zahtevo staršev učenca, 

- s potekom časa, za katerega je bil status dodeljen, 

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

- če preneha s šolanjem na OŠ Antona Bezenška Frankolovo, 

- če se mu status odvzame. 

Učencu status preneha tudi: 

- če je ob zaključku ocenjevalnih obdobij ocenjen negativno, 

- če krši hišni red in pravila hišnega reda ali se kako drugače neprimerno vede do ostalih 

učencev in zaposlenih na šoli, 

- če iz neupravičenih razlogov odkloni sodelovanje na šolskih tekmovanjih, 

- če ne izpolnjuje v tem dogovoru navedenih obveznosti. 

 

O prenehanju statusa odloči ravnateljica. Mnenje o dejstvih in okoliščinah, povezanih z 

neizpolnjevanjem obveznosti, ravnateljici poda razrednik oz. oddelčni učiteljski zbor.  

 

Frankolovo, ______________________ 

Podpis staršev oz. skrbnikov:      Ravnateljica, Marjana Šoš 

_________________________________    ______________________ 
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