Na podlagi 51. dlena Zakona o osnovni Soli (Ur. l. RS,5t. 8l/06- UPB3,102/07,107110,87111,63113)
izdajarn

PRAVILA OSNOVNE sOr,r SVOn .runr.r
O PRLAGAJANJU SOT,STCI OSVEZNOSTI

l

Clen

(sploSna doloiba)

Pravila o prilagajanju Solskih obveznosti podrobneje urejajo postopek za pridobitev statusa udenca
perspektivnega Sportnik4 statusa udenca whunskega Sportnika, statusa udenca perspeklirnega
mladega umetnika in statusa udenca lrhunskega mladega umetnika.

2.

ilen

(pogoji za dodelitev statusa)
Status udenca perspektirTrega Sportnika lahko pridobi udenec, ki je registriran pri nacionalni panoZni
Sportni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panoinih zvez.

Status udenca vrhunskega Sporhrika lahko pridobi udenec,

ki

doseZe whunski 3porhri doseZek

mednarodne vrednosti.

Status udenca perspektivnega mladega umetnika lahko pridobi udenec,
tekmovanj s podroija umetnosti.
Status udenca whunskega mladega umetnika lahko pridobi udenec,
nagrade na driavnih tekmovanjih s podrodja umetnosti.

ki

ki

se udeleZuje driavnih

dosega najviSja mesta oziroma

Status se udencu praviloma dodeli prvi mesec v tekodem Solskem letu, za eno Solsko leto, iz
utemeljenih razlogov pa lahko le za doloden das v Solskem letu. Izjemoma se lahko udencu status
dodeli tudi med Solskim letom, de izpolnjuje predpisane pogoje.

3.

Clen

(predlog za dodelitev statusa)
Predlog za dodelitev statusa skupaj s prilogami podajo starii udenca na obrazcu (PRILOGA l) in ga
najkasneje do 25. septembra tekoiega Solskega leta vlolijo v tajniStuu 5ole. O dodelitvi, odvzemu in
mirovanju statusa odlodi ravnatelj s sklepom. Pred odloditvijo si ravnatelj za udenca v prvem vzgojnoizobraZevalnem oMobju pridobi mnenje razrednika, v drugem in trellem vzgojno-izobra.Zevalnem
obdobju pa tudi mnenje oddeldnega uditeljskega zbor4 in sicer o spoitovanju dolodil Solskega hiSnega
redq o vedenju udenca ter o odnosu do drugih udencev Sole in do zaposlenih.
Sklep o dodelitvi statusa zadne veljati, ko je izroden starSem udenca in, ko je podpisan dogovor o
prilagajanj u Solskih obveznosti.

4.

ilen

(pritoge)
Predlogu za dodelitev statusaje potrebno

1.

o
o
o

priloliti:

Za dodelitev statusa ud€nca perspektivnega Sportnika:
potrdilo, daje udenec registriran pri nacionalni panoZni Sportni zvezi in, da tekmuje v uradnih
tekmovalnih sistemih nacionalnih panohrh wez;
umik tedenske obremenitve v tekodem Solskem letul
potrdilo o rezultatih na driavnem nivoju za preteklo Solsko leto.

2.

o
o
.

3.

r
o
o

Za dodelitev statusa udenca whunskega Sportnika:
potrdilo, daje udenec registriran pri nacionalni panoZni Sportni zvezi in, da tekmuje v uradnih
tekmovalnih sistemih nacionalnih panoinih zvez;
umik tedenske obremenitve v tekodem Solskem letu;
potrdilo o vrhunskem Sportnem doseZku mednarodne vrednosti.
Za dodelitev statusa udenca perspektivnega mladega umetnika:
potrdilo o vpisu v drugo Solo oziroma drug javnoveljavni program

potrdilo o tedenskem obsegu obveznosti

v

drugi Soli oziroma drugem javnoveljavnem

progrdmu;

potrdilo o udeleibi udenca na drZavnem tekmovanju/-ih s podrodja umetnosti za pr€teklo
Solsko leto.

4.

o
r
o

Za dodelilev statusa udenca whunskega mladega umetnika:
potrdilo o vpisu v drugo Solo oziroma drugjavnoveljavni progran;

potrdilo o tedenskem obsegu obveznosti

v

drugi Soli oziroma drugem javnoveljavnem

programu;

potrdilo o osvojitvi nagrade oziroma I.,2. ali 3. mesta na drZavnem tekmovanju/-ih
umetnosti za preteklo Solsko leto.

5

s podrodja

ilen

(prilagajanje obveznosti)
Udencu s slatusom
Solske obveznosti.

iz prveg4 drugeg4 tretjega in detrtega odstavka 2. dlena teh pravil

se prilagodijo

Prilagoditev Solskih obvezrosti se uredi s pisnim dogovorom med Solo in star5i (PRILOGA 2).
Prilagodijo se obiskovanje pouka in drugih dejavnosti ter nadini in roki za ocenjevanje znanja.

6.

Clen

(prenehanje statusa)
Status iz prvega, drugega, tretjega in detrtega odstavka 2. dlena teh pravil udencu preneha:
- na zahtevo starSev udenca;
- s potekom das4 za katerepje bil status dodeljen;
- de prenehajo razlogi, zaradi katerihje bil status dodeljen;
- de preneha s Solanjem na Osnovni Soli Sveti Jurij;
- de s9 mu status odvzame.

O prenehanju statrrsa s sklepom odloii ravnateli.

7.

Clen

(odvzem stetusa)
Ce udenec ne izpolnjuje obveznosti iz dogovora iz drugega odstavka 5. 6lena teh pravil oziroma ne
opravlja svojih dolZnosti, dolodenih z zakonom ter drugimi predpisi in akti 5ole, mu Sola lahko na
predlog razrednika oziroma uditeljskega zbora zaEasno oziroma trajno odvzame status. O odvzemu
statusa s sklepom odlodi ravnatelj.

E. en
(mirovanje statusa)
Udencu lahko zaradi bolezni, poSkodbe ali drugih uterneljenih razlogov status miruje, dokler obstajajo
razlogi na podlagi katerih je bilo odlodeno o mirovanju. Predlog za mirovanje statusa lahko podajo
razrednih uditeljski zbor ali star5i udenca. V 6asu rnirovanja statusa udenec ne more uveliavljati
pravic, ki so mu bile z njim dodeljene. O mirovanju sta:tusa s sklepom odlodi ravnatelj.

f.

ilen

o pritozbi zoper odloditev ravnatelja gl.d" !]offJ"p:T$"'0"ar,,* oziroma gtede neupostevanja
dogovorjenih pmvic in obveznosti odlo6a pritoZbena komisija. Odloditev priioibene komisije

Je

dokondna.

10. 6len
(kondne doloCbe)
Pravila osnovne Sole Sveti Jurii o prilagajanju xolskih obveznosti zadnejo veljati20.9. 2013.

Sveti Jurij, 20.9.2013

.l'

'i{'oft'rrr rir
Priloge:
Priloga l/a

-

Predlog za dodelitev statusa perspektivnega Sportnika;
Predlog za dodelitev statusa perspektivnega mladega umetnika;
Dogovor o prilagajanju udnih obveznosti.

Prilogl/b -

Priloga 2 -

mag. manag., prof.

II

pRtIOGA

1/a

k pravilom OS Sveti Jurij prilagajanju
o
iolskih obvezhosti

PREDLOG

ZA DODELITEV STATUSA PERSPEKTIVNEGA
SPORTNIKA

Podpisani/-a
(oie. mati, skrbnik)
sta

n

ujod

za molega otroka,

razreda Osnovne

uienca/-ko

iole

vragam predlog za

Sveti Jurij

dodelitev statusa perspektivnega
lportnika/_ce.

Predlogu prilagam (ustrezno oznaditel:

TI
L

J

potrdiro' da je udenec/-ka registriran/-a
pri nacionarni panozni Sportni
zvezi in da
tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih
nacionalnih panoinih zvez.

!
fl
Ll

urnik tedenske obremenitve v tekodem
iolskem letu.

potrdilo o rezultatih na driavnem
nivoju za preteklo jolsko leto.

Spodaj podpisani/-a:
- dovouujem, da rahko 50ra uporabi podatke
iz prirog za namen doderitve statusa
in
- se zavezujem, da bom 50ri nemudoma
sporodir/-a vsako spremembo, ki bi vprivara
na upravidenost

do dodelitve statusa.

Podpis stariev oz. skrbnika:

V/na
(kraj)

(datum)

pRtLOGA 1/b pravilom
k
OS Sveti Jurij o prilagajaniu
Solskih obveznosti

PREDTOG

ZA DODETITEV STATUSA PERSPEKTIVNEGA
MI-ADEGA UMETNTKA
Podpisany'-a
(oie, mati, skrbnik)

stanujoi
za moJega otroka,
uden

ca/-ko

razreda Osnovne iole SVETI JURU

vlagam predlog za dodelitev statusa
perspektivnega mladega umetnika.
Predlogu prilagam (ustrezno oznadite):

n

potrdilo o vpisu v drugo iolo
oz. orug javnoveljavni program,

n

potrdiro o tedenskem obsegu
obveznosti v drugi lori oz. drugem
lavnoverjavnem programu,

,?ri:l:ff

"

udeteibi u6enca/-ke na dr)avnem
tekmovanju/_ih

s podrodja

umetnosti za pretekto

Spodaj podpisani/-a;
- dovoljujem, da lahko 50ra
uporabi podatke

iz pr

og za namen dodertve statusa
in

- se zavezujem' da bom 50ri nemudoma
sporodir/-a vsako spremembo, ki
bi vprivara na upravidenost
do dodelitve statusa.

Podpis stariev oz. skrbnika:
(kraj)

H

{datum)

