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PRAVILNIK O PRII.AGAJANJU SOSrcU OBVEZNOSTT

OSNOVNE SOLE POHORSKEGA ODREDA

SLOVENSKA BISTRICA

Slovenska Bistrica, dne 1. 9. 2o19



Provilnik o prilogaionju Solskih obveznosti - osnovne iole Pohorskego odredo Slovenska Bistrico

Na podlagi 51. alena Zakona o osnovni loli (Uradni list RS, it.81/06 - uradno preiiideno besedilo,

1o2lo7, 1o711o,87111, 40112 - ZVF,6)18 in 46116 - ZOFVI-L) in 49. dlena Zakona o organizacili in
financiraniu vzgoie in izobraievania ( (Uradni list RS, 5t. 16/o7 - uradno predildeno besedilo, 35/o8,

58!o9,641o9 - popr., 65/o9 - popr.,2ol11, 4012 -ZU)F,57112 - ZPCP-2D, 47115, 46116,49/16 - popr. in

25h7 - zvauie ravnateliica Tatiana Pufit sprejela

PRAVILNIK
o prilagaianju iolskih obveznosti

I. SPLoSNE DoLoCBE

f. ilen
(r) Pravila o prilagajanju lolskih obveznosti podrobneje urejajo postopek za pridobitev statusa

udenca perspektivnega 5portnika, statusa utenca vrhunskega lportnika, statusa utenca
perspektivnega mladega umetnika, statusa uienca vrhunskega mladega umetnika, ter status
mladega raziskovalca.

(z) V pravilniku uporablleni izrazi, zapisani v slovnitni obliki moikega spola, so uporablieni kot
nevtralni in vellaio enakovredni za oba spola.

z. ilen
Sola dodeli utencu status perspektivnega ali vrhunskega iportnika, perspektivnega ali vrhunskega

umetnika (v nadaliniem besedilu: status), v kolikor izpolniuie vse zakonsko dolofene pogoie ter
pogoie tega pravilnika.

l. Clen

(r) Pridobitev statusa uaenca pisno predlagajo starli oziroma zakoniti zastopniki utenca (v
nadaljnlem besedilu: star5i).

(z) Pisno vlogo za pridobitev statusa na ie pripravljenem obrazcu, podpiie in vloii eden izmed

stariev. Vloga ie priloga tega Pravilnika.

III. PoGoJI zA PRIDoBITEV STATUSA

4. ilen
0) Status udenca perspektivnega sportnika lahko pridobi uienec, ki je registriran pri nacionalni

panoini Sportnizvezi, in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panoinih zvez.

(4) Status utenca perspektivnega mladega umetnika lahko pridobi udenec, ki se udeleiuje driavnih
tekmovanl s podrotia umetnosti.

(5) Status utenca vrhunskega mladega umetnika lahko pridobi utenec, ki dosega naiviiia mesta
oziroma nagrade na driavnih tekmovanjih s podrodia umetnosti.
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II. PoSToPEK zA PRIDoBITEV STATUSA

(2) Status utenca vrhunskega 5portnika lahko pridobi utenec, ki doseie vrhunski 5portni doseZek

mednarodne vrednosti.

(3) Posameznik se registrira kot iportnik v skladu z dolotili Zakona o iportu.



Pravilnik o prilagoianiu iolskih obveznosti - Osnovne iole Pohorskega odreda Slovensko Bistica

(6) Status se uaencu dodeli praviloma prvi mesec v tekoaem lolskem letu za eno iolsko leto, iz
utemelienih razlogov pa lahko le za dololen das v Solskem letu. lziemoma se lahko ufencu status
dodeli tudi med iolskim letom, te izpolniuie predpisane pogoje.

lV. DoDELrrEv srATUsA

5' ilen
(r) Predlog za pridobitev statusa perspektivnega ali vrhunskega Sportnika, perspektivnega ali

vrhunskega umetnika udenca poda eden od stariev/zakonitih zastopnikov uienca na vnaprej
pripravllenem obrazcu, ki ie priloga tega Pravilnika (na voljo le tudi na Solski spletni strani ali v
tainiitvu), skupai z dokazili o izpolnjevanju pogojev, predloii naikasneje do 3o. septembra
tekotega iolskega leta.

(z) O dodelitvi, odvzemu in mirovaniu statusa odloii ravnateljica s sklepom. Pred odlotitvilo si

ravnateljica za uienca v prvem vzgojno-izobraZevalnem obdobju pridobi mnenie razrednika, v
drugem in tretiem vzgoino-izobraievalnem obdobju pa tudi mnenie oddelfnega ufiteliskega
zbora o spoitovanju dolodil Solskega hi5nega reda, o njegovem vedenju ter o odnosu do drugih
utencev iole in do zaposlenih.

6. tlen
K vlogiza pridobitev statusa uienca je potrebno priloiiti:

. za dodelitev statusa ulenca perspektivnega mladega umetnika potrdilo o vpisu v drugo iolo
oziroma drug iavnoveliavni program, in potrdilo o udeleibi utenca na driavnem/-ih
tekmovaniu/-ih s podrodia umetnosti za preteklo Solsko leto;

. za dodelitev statusa utenca vrhunskega mladega umetnika potrdilo o vpisu v drugo 5olo
oziroma drug javnoveljavni program, in potrdilo o osvoiitvi nagrade oziroma 1., 2. ali 3. mesta
na driavnem /-ih tekmovaniu/-ih s podrotia umetnosti za preteklo Solsko Ieto;

. pisno utemeljen razlog, zakai uienec potrebuie ta status (na obrazcu Vloga).

E. ilen
ee pridobitvi oziroma podallSaniu statusa utenca eden od stariev izrecno pisno nasprotuie, statusa
perspektivnega ali vrhunskega lportnika, perspektivnega ali vrhunskega umetnika ni mogode
dodeliti, dokler se staria o tem ne sporazumeta.

9, tlen
(i) Status perspektivnega ali vrhunskega lportnika, perspektivnega ali vrhunskega umetnika dodeli

5ola, na kateri je uienec vpisan, te so izpolnieni vsi zakonski pogoji ter pogoiitega pravilnika.

(z) Sklep o dodelitvi statusa dodeli ravnatelj. Sola s starii v 8 dneh od izdaje sklepa sklene pisni

dogovor o prilagaianju iolskih obveznosti. Status stopi v veljavo naslednii dan po podpisu

dogovora.

V. PRrLocE K vLocr srATUsA ueENcA PER5PEKTTVNEGA MLADEGA UMETNtKA/vnHuNsxecn

MLADEGA UMETNIKA

7, tlen
lz pridobljenega statusa izhaia tudi ulenteva obveznost, da po dogovoru s iolo, z znanjem in

spretnostmi, pridoblienimi v vzporednem izobraievanju oziroma pri deiavnostih, zastopa iolo na

Solskih prireditvah in tekmovaniih.
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(3) UCencu s statusom po teh pravilih se prilagodiio Iolske obveznosti. Prilagoditve so odvisne od
vrste statusa in so individualne. Prilagaianie Solskih obveznosti se uredi s pisnim dogovorom med

Solo in starii. Prilagodiio se obiskovanie pouka in drugih deiavnosti ter natini in roki za

ocenievanie znania.

ro. tlen
o dodelitvi statusa odlodi ravnateliica z odlodbo v 30 dneh po preiemu popolne vloge. Priloga
odlodbe le tudi Dogovor o doloditvi medseboinih pravic in obveznosti, povezanih s statusom, v
skladu s temi pravili in drugimi predpisi.

'r'r. ilen
Odlotba o dodelitvi statusa zaine vellati, ko je izrotena stariem uienca in vsaj eden od stariev
podpiie Dogovor o prilagajanlu 5olskih obveznosti ter en podpisan izvod vrne ioli.

VI. PRENEHANJE STATUSA

rz. tlen
Status (perspektivnega/vrhunskega Sportnika ali umetnika) udencu preneha:

. na zahtevo utenca in stariev;

. s potekom dasa, za katerega mu je bil dodeljen;

. ae prenehaio razlogi, zaradi katerih mu je bil status dodeljen;

. de ni ved udenec lole, na kateri ie pridobil status;

. de se mu status odvzame.

(z) O zadasnem in trainem odvzemu statusa odlodi ravnateliica v osmih dneh po spreiemu pisnega

predloga razrednika ali utiteljskega zbora po predhodnem mneniu oddeltnega utiteliskega
zbora.

Vll. MTRoVANJE srATUsA

14. ilen
Utencu lahko zaradi bolezni, poikodbe ali drugih utemelienih razlogov status miruie, dokler
obstalaio razlogi, na podlagi katerih je bilo odloteno o mirovanju. Predlog za mirovanje statusa lahko
podaio razrednik, uditeliski zbor ali starli udenca. V tasu mirovania statusa uaenec ne more
uveljavljati pravic, ki so mu bile z njim dodeljene.

15. ilen
O mirovaniu statusa odloii ravnateljica v osmih dneh po prejemu utemelienega pisnega predloga

razrednika in po predhodnem mnenlu oddelinega uditeljskega zbora.

16. dlen
Med mirovanjem statusa udenec ne more uveljavliati pravic, ki so mu bile z niim dodeliene.
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11. tlen
(r) ee utenec po svoli krivdi ne izpolnjuje obveznosti iz Dogovora oziroma zaradi krlitve njegovih

dolinosti, dolodenih z zakonom ter drugimi predpisi in akti iole, mu Sola lahko na predlog
razrednika oziroma utiteljskega zbora status odvzame:
. zatasno oziroma
. traino.
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VIII. PRII.AGAJANJE SoLSKIH OBVEZNOSTI

17. alen
(r) Prilagajanie Solskih obveznosti se uredi s pisnim dogovorom med 5olo in star5i. Pravice in

obveznosti oziroma prilagoditve Iolskih obveznosti uiencu s statusom doloti ravnateliica s

pisnim dogovorom med Solo in starSi.

(z) Uiencu se iolske obveznosti praviloma prilagodiio tako, da iih lahko opravi v posameznem
ocenjevalnem obdobju.

IX. DoGovoR o PRITAGA,ANJU SOLSKIH OBVEZNOSTI

18. ilen
Z dogovorom se uredi zlasti:

. obiskovanie pouka in drugih deiavnosti;

. naiin in roki za ocenievanie znanja oziroma izpolnievanle drugih obveznosti;

. obveznosti za uresniievanie pravic (utenca,, stariev, razrednika, uditeljev);

. posledice kriitev dogovora, hiinega in iolskega reda in druge medseboine pravice in

obveznosti.
19. CIen

Dogovor o prilagajaniu Solskih obveznosti zatne vellati z dnem podpisa vsai enega od starSev utenca
in ravnateliice.

X. VARswo PRAvrc

20. ilen
O pritoibizoper odlolitev ravnateljice glede statusa po teh pravilih oziroma glede neupoitevania
dogovorienih pravic in obveznosti odlota pritoibena komisiia. odloditev pritoibene komisije je

dokondna-

XI. KoN.NE DoLo.BE

2r. tlen
Ta Pravilnik o prilagalanju Sotskih obveznosti OS Pohorskega odreda Slovenska Bistrica se zatne
uporabliati s t. septembrom 2o19.
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