DOGOVOR O PRILAGAJANJU ŠOLSKIH OBVEZNOSTI
Šola, ki jo zastopa ravnatelj in starši, s tem dogovorom prilagaja šolske obveznosti in
določa medsebojne pravice in obveznosti učenca «ime2« , ki mu je bil dodeljen status
«status« z odločbo številka ________ dne ___________ za šolsko leto 20__/__.
Ugodnosti:
 Izbere čas ustnega ocenjevanja znanja v terminu, ki omogoča usvajanje učnega
gradiva, oziroma se sam dogovori z učiteljem, kdaj želi ustno odgovarjati na
vprašanja o obravnavani učni snovi.
 Če učenec ni pripravljen na napovedano uro, se mora na začetku ure opravičiti in
dogovoriti za naslednji termin.
 Pisno ocenjevanje s področja slovenskega jezika, matematike, tujega jezika lahko
opravi individualno pri rednem pouku, dopolnilnem pouku ali urah posvetovanja, če
je na dan pisnega ocenjevanja opravičeno odsoten.
 Možnost dodatnega posvetovanja z učiteljem.
 Možnost opravljanja razrednega izpita po posameznih predmetih.
 Če učencec ne pridobi ocen do 10 dni pouka pred konferenco, ga lahko učitelj
vpraša nenapovedano kadarkoli, ko je učenec prisoten pri pouku.
V vsakem ocenjevalnem obdobju mora učenec pridobiti vsaj eno oceno oziroma dve,
kjer je s predmetnikom predvidena pisna ocena. Učenec je odgovoren, da skupaj z
učiteljem načrtuje učenje in postopno prodobivanje ocen v terminih, ki so zanj ugodni.
Učenec je zaradi odsotnosti, skladno z dogovorom z učiteljem, lahko v posameznem
ocenjevalnem obdobju tudi neocenjen. V tem primeru pridobi ocene v naslednjem
ocenjevalnem obdobju, in sicer za obdobje, ko ni bil ocenjen, in za tekoče obdobje.
Na pisno prošnjo staršev lahko učenec ob zaključku rednega vzgojno-izobraževalnega
dela opravlja izpit iz posameznega predmeta, če zaradi obremenitev v celem letu ni bil
ocenje, oziroma je bilo tako ocenjevanje časovno nemogoče.
Obveznosti učenca
 Učenec oziroma njegovi starši so dolžni odsotnost od pouka ali drugih obveznih
dejavnosti opravičti v skladu s pravili šolskega reda.
 Vestno opravlja svoje šolske obveznosti in se drži dogovorov z učitelji glede
ustnega in pisnega preverjanja in ocenjevanja znanja.
 V primeru odsotnosti ali povečanega obsega tekmovanj in nastopov, ki mu ne
dovoljujejo redne priprave na pouk, se mora z učitelji dogovoriti za ustno ali pisno
preverjanje in ocenjevanje znanja.
 V primeru slabšega znanja pri določenem predmetu se mora na predlog učitelja
redno udeleževati dopolnilnega pouka, če je le prisoten na šoli.
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Obveznosti staršev:
 redno spremljajo uspeh in vedenje svojega otroka;
 redno obiskujejo govorilne ure pri razredniku, posameznih učiteljih, svetovalni
službi:
 v primeru slabših ocen prevzamejo pobudo in se dogovorijo z učiteljem o načinu
popravljanja in izboljšanje le-teh,
 dogovorijo se z učiteljem o dodatnih urah poučevanja učenca;
 redno opravičujejo in napovedujejo izostanke.
Obveznosti učiteljev:
 v primeru večjega števila treningov ali tekmovanj se dogovorijo z učencem o času
opravljanja pisnega in ocenjevanja preverjanja znanja;
 v primeru slabšega znanja učenca vključijo v dopolnilni pouk;
 v primeru napovedane daljše odsotnosti učenca, mu učitelj opredeli učno snov v
učbeniku, ga seznani z njo ali pa v spletni učilnici, ki jo bo v času odsotnosti učenec
obiskoval;
 usmerjajo učenca k nadaljevanju dela ter ga navajajo na samostojno delo doma;
 skupaj z učencem pripravijo individualni načrt dela in ocenjevanja znanja, v kolikor
je potrebno.
Veljavnost in trajanje dogovora
Ta dogovor prične veljati z dnem podpisa strank, uporablja pa se za šolsko leto 20__/__
oziroma do prenehanja ali odvzema.
V primeru mirovanja statusa učenec ne more uveljavljati pravic tega dogovora.
V Kranju,

Starši/skrbnik:

Ravnatelj:
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