Na osnovi 51. dtena Zakona o osnovni ioti (Ur. t. RS, it. g1 /06
upB3, 1oz/07, 107/10,
87/11,40/12-ZUJF in 63/13, v nadatjevanju ZOsn) inls. trena zikonl o orgairra.i;r
in
financ-iranju vzgoje in izobraievanja - zoFvt (Ur. t. RS,
totoi upe5,li7oa, satos
(64i09 pop.-in 65/09 pop.), z0t1t,40/12-zrJJF in57t12-zpcp-zD)
ie ravnatetjica oarla
Ravnik dne 25. 8. 2015 sprejeta

it.

PRAVILA
o prilagajanju Solskih obveznosti za perspektivnega in vrhunskega iportnika
oziroma mladega umetnika 05 pod goro
1 SPLOSNE DOLOEBE
Osnovna Sota Pod goro s temi praviti ureja postopke za:
- pridobitev statusa,
- pritagajanje iotskih obveznosti,
- mirovanje, prenehanje in odvzem statusa,
- vodenje evidence in hrambo podatkov,
- varstvo pravic.

2 PRIDOBITEV STATUSA
Sota dodeti status uiencu, te izpotnjuje vse pogoje, dolodene z zakonom in temi praviti.
5 statusom si uienec pridobi ugodnosti, ki jih iota in starii opredetijo v pisnem dogovoru.

2.1 Pogoji za pridobitev statusa
Utenec lahko pridobi status:
perspektivnegaiportnika,
vrhunskegaiportnika,
perspektivnegamtadegaumetnika,
vrhunskega mladega umetnika.

-

Status perspektivnega 5portnika si lahko pridobi utenec:

- ki je registriran pri nacionatni panoZni iportni

zvezi

tekmovatnih sistemih nacionatnih panoinih zvez.

in

tekmuje

v

uradnih

Obvezne priloge za perspektivnega iportnika:

potrdito nacionatne panoZne zveze o registraciji,
dokazita o sodetovanjih v uradnih tekmovatnih sistemih nacionatnih panoZnih zvez
v lanskem iotskem letu.
Status vrhunskega 5portnika si lahko pridobi udenec:
ki doseie vrhunski Sportni doseiek mednarodne vrednosti.

-

t

Obvezne priloge za vrhunskega iportnika:

-

dokazita o vrhunskih Sportnih doseikih mednarodne vrednosti v lanskem
iotskem
letu.

Status perspektivnega mladega umetnika si tahko pridobi utenec:
ki se udeteiuje driavnih tekmovanj s podroija umetnosti.

-

Obvezne priloge za perspektivnega mladega umetnika:

-

dokazita o sodetovanjih driavnih tekmovanjih na podroiju umetnosti v lanskem
iolskem [etu.

Status vrhunskega mladega umetnika si lahko pridobi uienec:
ki dosega najviija mesta oziroma nagrade na driavnih tekmovanjih

-

umetnosti.

s podroija

Obvezne priloge za vrhunskega mladega umetnika:
dokazila o osvojenih mestih oziroma nagradah na driavnih tekmovanjih na
podroiju umetnosti v lanskem Sotskem letu.

ee vtoga ni popotna (niso pritoiena vsa dokazita, ki so navedena v totki 2.1) ati ni
razumljiva, se starie pozove k dopolnitvi vtoge v roku osmih dni.

2.2 Postopek za pridobitev statusa
Vtogo za pridobitev statusa pisno podajo
nadaljevanju: starii).

uienievi starii ati zakonit zastopnik (v

Rok za oddajo:
Pisno vtogo za dodetitev statusa z dokaziti o izpolnjevanju pogojev oddajo starii v

tajniitvo

iote, do 30. septembra teko-ega [eta.
Vtogo je moino dobiti na spletni strani iote, k vtogi je potrebno priloZiti navedena
dokazila, ki so navedena v toiki 2.1 in Potrdi[a, ki so pritoga vlogi.

Starii lahko vloiijo vlogo kadarkoti med 5otskim [etom,

ie uienec izpolnjuje predpisane

pogoje.

2.3 Dodelitev statusa
Pred odtoaitvijo o dodetitvi statusa si mora ravnatetjica pridobiti:
v prvem izobraZevatnem obdobju pozitivno oz. negativno mnenje razrednika,

-
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v drugem in tretj em.izobraievatnem obdobju poteg pozitivno oz.
negativno mnenja

razrednika tudi pozitivno oz. negativno mnlnje uir:tetiskega

Sota dodeti udencu status za

zuo.a.'--

tekote iotsko teto.

Vloge za dodelitev statusa z mnenji razrednika in uaitetjskega zbora obravnava komisija,
ki.jo imen.uje ravnateljica za eno iolsko teto. Komisijo iestivtja pet strokovnih delavcev
sote. Komisija pregteda ati so vloge popolne in svoje mnenje poda ravnatetjici.

g 9"d.". t,Jri statusa na._podtagi pridobtjenih mnenj odtoti ravnatetjica z odtodbo v sktadu z
dotodi(i Zakona o sptoinem upravnem postopku in temi praviti.
Ravnatetjica izda odlodbo najkasneje v 30 dneh po prejemu popotne vtoge stariev.
odtodba o dodetitvi statusa zaane vetjati z dnem, ko jo eden od itariev poapiie in vetja
do konca pouka.
Ravnatetjica dodeti status za Sotsko leto v katerem je udenec status pridobit (od pridobitve
do konca junija).

3 PRILAGAJANJE SOLSKIH OBVEZNOSTI
Udencu s statusom se pritagodijo iolske obveznosti s pisnim dogovorom.

3.1 Dogovor o prilagajanju iolskih obveznosti
Pri[agajanje iotskih obveznosti se uredi s pisnim dogovorom med ioto in starii. Lotijo se
medsebojne pravice in obveznosti, povezane s statusom. V sktadu s temi praviti in drugimi
predpisi se v dogovoru uiencu prilagodijo zlasti:
das upravidene odsotnosti od pouka in drugih obtik organiziranega deta;
obveznosti utenca pri pouku in drugih obtikah organiziranega deta (vaje, seminarske
natoge, strokovne ekskurzije in drugo);
naiini in roki za ocenjevanje znanja oziroma izpotnjevanje drugih obveznosti;
moZnosti za opravtjanje predmetnega izpita, ie je neocenjen iz posameznih
predmetov;
druge medsebojne pravice in obveznosti ter postedice njihovih kriitev.

-

Sota uiencem s statusom vrhunskega iportnika ati vrhunskega mtadega umetnika lahko
dodatno zagotavi pogoje za izobraievanje tako, da jim pritagodi vsebine, metode in obtike
deta ter jim nudi raztitne obtike individualne pomo-i.
Uiencu se Sotske obveznosti praviloma pritagodijo tako, da jih tahko opravi v posameznem
ocenjevatnem obdobju.
Pisni dogovor o pritagajanju Sotskih obveznosti se sktene in podpiSe ob vroaitvi odtodbe.
Utenec ima vsetej pravico povedati svoje mnenje v zvezi s statusom.
de med iotskim tetom pride do sprememb, zaradi katerih ni mogo-e izpotnjevati
dogovorjenih obveznosti, se lahko dogovor spremeni oziroma dopotni.

3.2 Obiskovanje pouka in drugih dejavnosti
Uienec s statusom perspektivnega iportnika ati umetnika tudi tahko izostane:
3
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od rednega pouka zaradi tekmovani, te ta potekajo istodasno kot pouk (po vnaprej
predtoienem programu);
od izven5otskih dejavnosti (tabori, iote v naravi) po vnaprej predtozenem programu
tekmovanj.

Udenec s statusom vrhunskega 5portnika ati umetnika lahko izostane:
od rednega pouka zaradi tekmovanj, de potekajo istodasno kot pouk oz. cet iotski
dan na predtog trenerja v primeru pomembnejiih treningov;
od izveniotskih dejavnosti (tabor, Sote v naravi) po vnapiej predtoienem programu
tekmovanj) oz. na predtog trenerja v primeru pomembnejiih treningov.

-

3.

3

OpraviEevanje odsotnosti

Udenec oziroma njegovi starii so dotini odsotnost od pouka ati drugih obveznih dejavnosti
opraviditi v skladu s Pravi[i iotskega reda.

starii opravidijo odsotnost uienca od pouka zaradi statusa na podtagi pisnega ati ustnega
opraviiita. Ktub, druitva ali 5ote, kjer se udenec dodatno izobraiuje pa te na podtagi
pisnega opravidita. Odsotnost nad 10 dni pouka odobri ravnatetjica.

3.4 Naiini in roki za ocenjevanje znanja
Ktjub statusu se lahko znanje uienca ustno ati pisno preverja (brez ocenjevanja).
Zaradi tekmovanja ati nastopa, ki ga je imel udenec, perspektivni Sportnik ali
umetnik, prej5nji dan, se lahko naslednji dan opravi-i uaitelju pred zaietkom iotske
ure od ustnega ocenjevanja najvet dvakrat pri vsakem predmetu v posameznem
ocenjevatnem obdobju.
Za napovedano pisno ocenjevanje znanja, se uEencu s statusom opravi-ito ne
upoiteva.
Uienec vrhunski iportnik ali umetnik ima moinost ustnega ocenjevanja znanja v
dogovoru z uiitetjem, pisno pa ne sme biti ocenjevan dan po odsotnosti zaradi
tekmovanja ati udeleibe na ktubskih pripravah (v popotdanskem dasu). V tem
primeru je dotian vnaprej predtoZiti potrdito o tekmovanju oziroma ktubskih
pripravah (od ktuba ati od stariev) ter se z uiiteljem dogovoriti za nadomestni
termin.
Uienec mora ocene pridobiti 5 detovnih dni pred zakljudkom redovatnega obdobja.
Po tem ga lahko uaitetj oceni nenapovedano.
Na pisno proinjo stariev lahko udenec s statusom vrhunskega Sportnika ati umetnika
ob zaktjudku rednega pouka opravtja predmetni izpit, de zaradi obremenitev v
cetem letu ni bil ocenjen oziroma je bito ocenjevanje dasovno nemogoie.

3.5 Obveznosti za uresniEevanje pravic udeleZencev
Uienci in osebe, ki so vezane na status utenca, morajo izpotnjevati dotoiene obveznosti.
Obveznosti uienca:
vestno opravtja svoje iotske obveznosti;
upoiteva Pravita 5olskega reda in se primerno vede;
4

vse izostanke od pouka mora vnaprej napovedati;
redno obiskuje treninge;
y prlTgrl odsotnosti ali povedanega obsega tekmovanj in nastopov, ki mu ne
dovotjujejo redne priprave na pouk, se moriz uaitetji dogovoriti za'ustno afl pisno

preverjanje in ocenjevanje znanja;
v primeru stabiega znanja pri dotodenem predmetu se mora na predlog uaitetja
redno udeteievati dopolnitnega pouka ali se za dodatno raztago dog6voriti za
pogovorno uro;

na tekmovanjih oziroma nastopih mora ioto zastopati tastno in tega je tahko
opraviien [e v [e v primeru vnaprej napovedan'ih tekmovani, vai, oziroma ktubskih
priprav;
na iotskih in
tekmovanjih ati dogodkih je s vzornim obnaianjem vzgted
-drugih dogodka.
ostatim udeleiencem
Obveznosti starSev:
redno spremtjajo uspeh in vedenje svojega otroka;
redno obiskujejo govorilne ure pri razredniku in posameznih uaitetjih;
v primeru stabiih ocen se morajo dogovoriti z uiitetjem o naiinu popravtjanja in
izbotjianja te-teh;
z utiteljem se dogovorijo o dodatnih urah pomoii udencu;
redno in pravoiasno opraviiijo izostanke.
redno obveitanje trenerjev o mirovanju ati odvzemu statusa.
Obveznosti razrednika:

v iotski dokumentaciji primerno oznati uience, ki jim je bit status dodetjen, jim
preneha, miruje ati jim je odvzet; (vodenje evidenc)
v 5olsko dokumentacijo vpiSe zahtevane podatke o statusu udenca (itevilko odtoEbe
ipd.);
stalno spremtjanje Sotskega uspeha in vedenje uiencev s statusom,
obveidanje oddetinega uditetjskega zbora o daljiih odsotnostih utencev s statusom
obve5da ravnatetja in starie o vseh kriitvah dogovora v zvezi s statusom;
ravnatetju posreduje pisna mnenja in predtoge za mirovanje, prenehanje ati
odvzem statusa.
Obveznosti uiitetiev:
v primeru stabiega znanja vktjudijo uienca v dopotnitni pouk;
v primeru napovedane daljie uiendeve odsotnosti ga obvestijo, katero uino snov
bodo v dasu njegove odsotnosti obravnavati;
v primeru veijega itevita treningov, vadb, nastopov in tekmovanj se dogovorijo z
uiencem o pritagoditvi opravtjanja pisnega in ustnega preverjanja in ocenjevanja
znanja;
usmerjajo uienca k nadatjnjemu detu ter ga navajajo na samostojno deto doma;
skupaj z uiencem pripravijo individuatni nairt deta za preverjanje in ocenjevanje
znanja (zapis toino dotoienih datumov za pisno ati ustno ocenjevanje znanja v
beteiko ati tabeto);
uEencu s statusom iportnika ati umetnika omogodijo dodatne pogovorne ure.

Obveznosti ravnateliice:
postopa in ukrepa v sktadu z dototiti teh pravil;
5

upoiteva predtoge uaitetjey, stariev, uaenca in trenerjev;
obvesti starie, ktub, druitvo ati ioto o mirovanju, prenehanju ati odvzemu
statusa
uiencu ter izda odtoibo o spremembi statusa.
4 MIROVANJE, PRENEHANJE IN ODVZEM STATUSA
Utencu lahko status miruje, mu preneha ati pa se mu lahko odvzame.

4.1 Mirovanje statusa
Udencu lahko status miruje, dokter obstajajo raz logi, na podtagi katerih
mirovanju.

je odtoteno o

Razlogi za mirovanje statusa:
- botezni ati
- poikodbe.
Mirovan

,
,

je statusa Iahko predtagajo:

razrednik,
uaitetjski zbor ati

uienievi starii.

Pred odtoditvijo o mirovanju statusa si mora ravnateljica pridobiti mnenje:
razrednika v prvem izobraievatnem obdobju in

-

razrednika in oddetinega uaitetjskega zbora v drugem in tretjem izobraievatnem
obdobju.

O mirovanju statusa
pisnega mnenja.

odtoti ravnateljica z odtodbo v osmih dneh po prejemu utemetjenega

Med mirovanjem statusa udenec ne more uvetjavtjati pravic, ki so mu bite dodeljene.

4.2 Prenehanje statusa
Uiencu lahko preneha status, ki mu je bit dodetjen.
Status uiencu preneha:
na zahtevo utenievih stariev;
s potekom -asa, za katerega mu je bil dodetjen;
te prenehajo razlogi, zaradi katerih mu je bit status dodeljen;
te ni ved uienec iole, na kateri je pridobil status;
ie se mu status odvzame.

,
,
-

prenehanjem statusa uiencu prenehajo vse pravice, ki so mu bite dodeljene.
O prenehanju statusa odtoii ravnatetjica z odtodbo v osmih dneh po prejemu pisnega
mnenja.
Pred odtoiitvijo o prenehanju statusa si mora ravnatetjica pridobiti mnenje:
razrednika v prvem izobraievatnem obdobju in
S

,

6

razrednika ter oddetdnega uiitetjskega zbora v drugem in tretjem izobraievatnem
obdobju.

4.3 Odvzem statusa
Uiencu lahko Sota odvzame status, ie po
iz pisnega dogovora med ioto in starii.
Predtog za odvzem statusa poda:
- razrednik ati
- uaitetjski zbor.

svoj i

krivdi ne izpotnjuje dogovorjenih obveznosti

o odvzemu statusa odtoai ravnateljica z odtoibo v osmih dneh po prejemu utemetjenega
pisnega predtoga.

ce je bit udencu odvzet status, ga tahko izjemoma ponovno pridobi, ko izpotni

vse

obveznosti iz dogovora.
Uienec ponovno pridobi status po postopku za pridobitev statusa.

5 VODENJE EVIDENCE

in

HRAMBA PODATKOV

Evidenco o dodetitvi, mirovanju, prenehanju in odvzemu statusa vodi ter hrani poslovni
sekretar iote v skladu s Praviti o zbiranju in zavarovanju osebnih podatkov eno leto po
zaktju-ku io[anja uiencev,

6 VARSTVO PRAVIC
Odtodba o dodetitvi statusa oziroma dogovor o prilagajanju iotskih obveznosti je enako
obvezujoi za vse, na katere se nanaia oziroma so ga podpisati,
Star5i lahko ob pridobivanju ati prenehanju statusa, med mirovanjem oziroma y zvezi z
uvetjavtjanjem pravic in obveznosti iz statusa zahtevajo od ravnatetjice, da se odto-itve
preverijo, ati jim ugovarjajo, ie menijo, da so v nasprotju z dotoibami teh pravit, odtodbo,
s sktenjenim dogovorom ati z drugim aktom oziroma predpisom.

6.1 Mediacija
Za miren in dogovoren nadin reievanja konfliktov ter sporov med uienci, starii in delavci
iote lahko Sota predlaga postopek mediacije.

6.2 Pritoiba
Zoper odtoibo v zvezi s statusom je mogoia pritoiba, ki jo vtoiijo udenievi starii na Soli
v osmih dneh po prejemu pisne odtodbe oziroma v tridesetih dneh od vloiitve predloga za
dodetitev statusa, de o predtogu ni bito odloieno s pisnim aktom (motk organa).
O pritoibi odtoda S-ilanska pritoibena komisija iote, ki jo imenuje predsednik sveta
zavoda za vsak posamezni primer posebej.

7

ce se v postopku ugotovi, da iota ni izpotnita dogovorjenih obveznosti, je dotina uiencu
zagotoviti novo moinost, da jih opravi, oziroma mu na drug nadin prizni pravice.
Zoper odtoiitev komisije je dovotjen upravni spor z vtoiitvijo toibe na Upiavno sodiiie RS
v tridesetih dneh od prejema pisne odtoiitve pritoibene komisije.
7 KONENE DOLOCBE
Ta pravita so bila objavljena na oglasni deski in na sptetni strani iote dne 25. g. 20i 5.
Pravila priinejo
2015 datje.

veljati nastednji dan po objavi na ogtasni deski in se uporabtjajo od 1.

Z dnem vetjavnosti teh pravil prenehajo

9.

vetjati pravita, sprejeta dne 26. 8. 2013.

Pravita se lahko spremenijo in dopotnjujejo po enakem postopku, kot so bita sprejeta.
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