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1360 Vrhnika

Na osnovi 51. dlena Zakona o osnovni Soli (Uradni list RS,5t.81/06- uradno prediSieno
besedilo, 7O2/O7,IO7lIO,87l17, 4OlL2 ZUJF, 63/L3 in 46/L6 - ZOFVI-L) je ravnateljica 05

-

lvana Cankarja Vrhnika, mag. Polonca Surca Gerdina, 1. 9. 2020, sprejela
PRAVIIA 05 lvana Cankarja Vrhnika
o prilagajanju 5olskih obveznosti za uEence s statusom, itevilka: 278{,0712O

Sploine do Ioibe
7. tlen
naiin prilagajanja 5olskih obveznosti v 05
lvana Cankarja Vrhnika. Lo5ca 1, 1360 Vrhnika, za udence, ki se vzporedno izobraiujejo v
glasbenih in drugih 5olah, ki izvajajo javno veljavne programe oziroma so perspektivni ali

Ta pravila urejajo postopek za pridobitev statusa in

vrh unski Sportniki.
Postope k

p

rido b itve stotuso

2. e len
(pogoji za dode litev stotuso)
Status uienca perspektivnega mladega umetnika lahko pridobi udenec, ki se hkrativzporedno

izobraiuje v glasbenih in drugih 5olah, in dosega vidne rezultate na driavni ravni. Udenec
pridobi status, ie je obremenjen z dodatnimi programi vea kot 5 ur tedensko v tekoiem
Solskem letu in je pri tem uspeien na tekmovanjih.
Status uaenca vrhunskega mladega umetnika lahko pridobi udenec, ki se hkrati vzporedno

izobraiuje v glasbenih in drugih Solah in dosega vrhunske mednarodne rezultate. Utenec
pridobi status, de je obremenjen z dodatnimi programi vea kot 5 ur tedensko v tekoiem
lolskem letu in je v preteklem iolskem letu osvojil najviSja mesta oziroma nagrade (7.,2. ali
3.) na driavnih tekmovanjih.

Status uaenca perspektivneta Sportnika lahko pridobi uienec, starejii od 12 let, ki je
registriran pri nacionalni panoini Sportni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovanjih panoinih
zvez, ima treninge in tekmovanja 10 ali vet ur tedensko, po uradnem razporedu treningov in
je v preteklem Solskem letu dosegel vidne uspehe na uradnih tekmovanjih na driavni ravni.

Status uienca vrhunskega Sportnika lahko pridobi udenec, starej5i od 14 let, ki je registriran

pri nacionalni panoini Sportni zvezi in ki doseZe vrhunski iportni doseiek mednarodne
vrednosti, ima treninge in tekmovanja 10 ali ved ur tedensko, po uradnem razporedu
treningov in tekmuje ter doseie vrhunski iportni doseiek na uradnih tekmovanjih na
mednarodni ravni.
Status se uaencu dodeli praviloma prvi mesec v tekoiem Solskem letu praviloma za eno 5olsko

leto, iz utemeljenih razlogov pa lahko le za doloden 6as v iolskem letu.
lzjemoma se lahko uiencu status dodeli tudi med Solskim letom, de izpolnjuje predpisane
pogoje.
Sola dodeli status udencu,

ie izpolnjuje vse pogoje, dolodene z zakonom

in temi pravili.

statusom si uienec pridobi ugodnosti, kijih Sola in star5i opredelijo v pisnem dogovoru.
Predlogu statusa je potrebno priloiiti:

S

- potrdilo v vpisu v 5olo, kjer so udenec vzporedno izobraiuje (status umetnika),
- potrdilo, da je udenec registriran pri nacionalni panoini zvezi (status Sportnika),
- urnik tedenske obremenitve in nairtovanih tekmovanj,
- potrdilo o doseZkih na tekmovanjih v preteklem Solskem letu.

3. ile
predrog za

pridobitev,,".,,j

n

]li.l"';,J,'il[:ff ';'-:l- zastopnik (v nadarjevanju

:

starli) na obrazcih, ki so priloga teh pravil, in ga najkasneje do 20. septembra tekotega
5olskega leta oddajo razredniku ali v tajni5tvo sole.

V primeru, da je vloga nepopolna ali ni podana na uradnih obrazcih ali pa je napaino
izpolnjena, oziroma ni izpolnjena tako kot to zahtevajo navodila, lahko ravnatelj vlagatelja
pozove, da jo dopolni najkasneje v 8 dneh. ee je vlagatelj v roku ne dopolni, se vloga s sklepom

zavrie kot nepopolna in se o vlogi ne odloda.

odlofi ravnateljica z odlodbo v skladu z Zakonom o
splo5nem upravnem postopku, Zakonom o osnovni Soli in temi pravili.
O dodelitvi statusa odloai ravnateljica do najkasneje 15. oktobra v tekoiem 5olskem letu.
Status zadne veljati, ko je izroien star5em ufenca, ko je podpisan dogovor o prilagajanju
iolskih obveznosti in je z njim seznanjen oddeldni uiiteljski zbor.
O dodelitvi, odvzemu in mirovanju statusa

4. tlen
(dodelitev statuso)
Sola dodeli utencu status za tekode Solsko leto po postopku, dolodenem s temi pravili. Pred

odloiitvijo o dodelitvi statusa si mora ravnateljica pridobiti:
- v drugem in tretjem izobraievalnem obdobju poleg mnenja razrednika tudi mnenje
oddeldnega utiteljskega zbora.

5. ilen

(odvzem stotuso )
ee uienec ne izpolnjuje obveznosti iz dogovora oziroma ne opravlja svojih dolinosti, dolodenih

z zakonom ter drugimi predpisi in akti 5ole, mu Sola lahko na predlog razrednika oziroma
utiteljskega zbora zaiasno oziroma trajno odvzame status. O odvzemu statusa odlofi
ravnateljica po prejemu pisnega predloga razrednika in oddeldnega uditeljskega zbora.
Kriteriji, pod katerimi se uiencu lahko odvzame status so:
- ie mu je izreden vzgojni opomin,

- de zlorabi opraviievanje,
- de se je utencu pokvarilo povpredje ocen pri ved Solskih predmetov,
- ie dobi v ocenjevalnem obdobju zaporedoma vei negativnih ocen,
- te je ime v ocenjevalnem obdobju zakljuienih eno ali vei negativnih ocen,
- ie neopravideno zavrne sodelovanje na tekmovanjih in prireditvah v okviru 5ole,
- ie s svojim neprimernim vedenjem, malomarnim odnosom do dela ovira in moti
udence in

-

ie

uiitelje pri pouku,

krSi pravila iolskega reda in hiSni red.

ee se udencu pri drugi zamrznitvi statusa, stanje glede vedenja ali ocen ne izboljia, se mu
status odvzame za tekoae leto.
de je bil udencu odvzet status, ga lahko izjemoma ponovno pridobi, ko izpolni vse obveznosti
iz dogovora. Utenec ponovno pridobi status po postopku za pridobitev statusa.

6.

ilen

(mirovanje stotuso)
Udencu lahko zaradi bolezni, poikodbe ali drugih utemeljenih razlogov ter razlogov omenjenih
v 5.

ilenu (neizpolnjevanje obveznosti

negativne ocene ...)

teiave, ki imajo za posledico
status miruje. Status miruje, dokler obstajajo razlogi, na podlagi katerih je
iz pisnega dogovora. utne

bilo odlofeno o mirovanju.
Predlog za mirovanje statusa lahko podajo razrednik, uditeljski zbor ali starli udenca. Pred
odloditvijo o mirovanju statusa si mora ravnateljica pridobiti mnenje:

-

razrednika ter oddelinega uditeljskega zbora v drugem in tretjem izobraZevalnem
obdobju.

O mirovanju statusa

odlofi ravnateljica. V dasu mirovanja statusa uienec ne more uveljavljati

pravic, ki so mu bile z njim dodeljene.

7. ilen
nj e obv e zn o st i )
Udencu s statusom iz 2. dlena tega pravilnika se prilagodijo Solske obveznosti.
(

p

ri

I

og

aj

o

Prilagajanje iolskih obveznosti se uredi s pisnim dogovorom med lolo in star5i (priloga 4). Z
dogovorom se prilagodijo zlasti:

ias upravidene odsotnosti od pouka in drugih oblik organiziranega dela,
obveznosti udenca pri pouku in drugih oblikah organiziranega dela (domate naloge,
seminarske naloge, domaie branje, govorni nastopi ...),
nadini in roki za ocenjevanje znanja oziroma izpolnjevanje drugih obveznosti ter

moinosti za opravljanje predmetnega izpita, de

je

neocenjen

iz

posameznih

predmetov.

f. ilen
(obiskovonje pouko)
Za vsako

odsotnost od pouka zaradi treninga, tekmovanja ali nastopa mora udenec razredniku

prinesti predhodno pisno obvestilo star5ev ali kluba oziroma 5ole, kjer se vzporedno
izobraZuje. ee predhodno obvestilo iz opravidljivih razlogov ni mo)no, morajo odsotnost v roku
enega dneva

opraviiiti star5i. Odsotnost od pouka nad 5 dni odobri ravnateljica.

f. ilen
(noiini in roki ocenjevonjo znonjo)
Pri pouku mora uienec

s

statusom sodelovati in delati kot ostali uienci. ee ima udenec pravico

do vnaprej dogovorjenega ustnega ocenjevanja in opravljanja pisnih nalog, se mora z uiitelji

vnaprej dogovoriti o datumih ocenjevanja. Dogovor mora uienec spo5tovati in se ne sme
izmikati dogovorjenim rokom. de se uienec v navedenih rokih iz neopravidljivih razlogov o
datumih ocenjevanja ne dogovori ali pa jih ne upoSteva, lahko uiitelji pridobijo oceno v skladu
s splo5nimi predpisi za ocenjevanje.

Udenec mora biti ocenjen za vsako ocenjevalno obdobje.

Primanjkljaj v znanju, ki je nastal zaradi odsotnosti, mora uaenec odpraviti samostojno.
Pisne preizkuse lahko udenec piSe izven svojega oddelka, po predhodnem dogovoru, Ee je bil
na dan preizkusa odsoten zaraditekmovanja.

70. ile n
(prenehanje stotuso)
Uiencu lahko preneha status, ki mu je bil dodeljen:

-

na zahtevo starSev udenca,
s potekom dasa, za katerega je bil status dodeljen,
de prenehajo razlogi, zaradi katerih

je bil status dodeljen,

de preneha s Solanjem na Osnovni Soli lvana Cankarja Vrhnika,
de se mu status odvzame.

O prenehanju statusa odlodi ravnateljica. Pred odloditvijo o prenehanju statusa si mora
ravnateljica pridobiti mnenje:

-

razrednika ter oddeldnega uditeljskega zbora v drugem in tretjem izobraZevalnem
obdobju.

S

prenehanjem statusa ueencu prenehajo vse pravice, ki so mu bile dodeljene

77. tlen

(vodenje evidence in hrombo podotkov)
Evidenco o dodelitvi, mirovanju, prenehanju in odvzemu statusa vodi in hrani Sola v skladu s
Pravili o zbiranju in zavarovanju osebnih podatkov eno leto po zakljutku Solanja udencev.

72. ilen
(vorstvo provic)
Odlodba

o dodelitvi statusa oziroma dogovor o prilagajanju Solskih obveznosti je

obvezujoi

enako

za vse, na katere se nana5a oziroma so ga podpisali.

Udendevi starii lahko ob pridobivanju ali prenehanju statusa, med mirovanjem, odvzemom

oziroma v zvezi z uveljavljanjem pravic in obveznosti iz statusa zahtevajo, da se odloditve
preverijo, ali jim ugovarjajo, ie menijo, da so v nasprotju z doloibami teh pravil, odloibo, s
sklenjenim dogovorom ali z drugim aktom oziroma predpisom.

13. ile

n

(pritoiba)
ravnateljice glede statusa po teh pravilih oziroma glede
neupoStevanja dogovorjenih pravic in obveznosti odloda pritoibena komisija, ki jo imenuje
Svet 5ole. Odloiitev pritoibene komisije je dokonina.

O pritoibi zoper odloiitev

14. tle n
(kontne d o loibe )
Pravilnik 05 lvana Cankarja Vrhnika o prilagajanju Solskih obveznosti za udence s statusom
zaine veljati L. 9. 2O2O.
Z dnem veljavnosti

teh pravil preneha veljati lnterni pravilnik OS lvana Cankarja o prilagajanju

Solskih obveznosti za uience s statusom iportnika/ku ltu rnika, Stevilka 22312073, ki ga je 30.

9.2013 sprejela ravnateljica

OS lvana Cankarja Vrhnika.

IV4
Na Vrhniki,

7.9.2020
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Ravnateljica:
mag. Polonca 5urca Gerdina
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