VLOGA ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO PRILAGODITEV ŠOLSKIH OBVEZNOSTI
Na podlagi Pravilnika o prilagoditvi šolskih obveznosti dijaku v srednji šoli (Uradni list RS, št.
30/2018) lahko šola lahko prilagodi šolske obveznosti dijakom.
Šola lahko prilagodi šolske obveznosti:
1. nadarjenemu dijaku,
2. dijaku perspektivnemu športniku,
3. dijaku vrhunskemu športniku,
4. dijaku, ki se pripravlja na mednarodna tekmovanja v znanju ali na druge mednarodne
izobraževalne in kulturne prireditve ter izmenjave,
5. dijaku v primeru drugih športnih in kulturnih dejavnosti,
6. dijaku, ki prihaja iz tuje države,
7. v drugih utemeljenih primerih,
8. dijaku s posebnimi potrebami, poleg prilagoditev, določenih z odločbo o usmeritvi.
Za pridobitev pravice do prilagoditev opravljanja obveznosti dijak oziroma starši mladoletnega dijaka
zaprosijo s pisno vlogo, ki ji priložijo:
– za dijaka perspektivnega in vrhunskega športnika potrdilo Olimpijskega komiteja Slovenije –
Združenja športnih zvez o vpisu v evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov,
– za dijaka, ki se pripravlja na mednarodna tekmovanja v znanju ali na druge mednarodne
izobraževalne in kulturne prireditve ter izmenjave, podatke o organizaciji, ki vodi priprave na
mednarodna tekmovanja v znanju ali na druge mednarodne izobraževalne ali kulturne prireditve ter
izmenjave,
– za dijaka zaradi daljših ali pogostih odsotnostih iz zdravstvenih razlogov zdravniška dokazila,
– za dijaka v primeru drugih športnih in kulturnih dejavnosti potrdilo organizacije, v kateri se
udejstvuje.
O vlogi za pridobitev pravice do prilagoditev odloči ravnatelj s sklepom v petnajstih dneh po prejemu
popolne vloge. Če se s sklepom odloči o pridobitvi pravice do prilagoditev, šola v petnajstih dneh po
izdaji sklepa pripravi osebni izobraževalni načrt. Z osebnim izobraževalnim načrtom se dijaku
prilagodi izvedba pouka in druge pravice ter obveznosti dijaka in šole.
Dijaku, ki mu šola lahko prilagodi obveznosti, pravica do prilagoditev lahko miruje:
1. če ne izpolnjuje obveznosti po osebnem izobraževalnem načrtu,
2. če je negativno ocenjen pri dveh ali več predmetih,
3. če mu je izrečen ukor,
4. v primeru daljše bolezni oziroma poškodbe,
5. iz drugih utemeljenih razlogov.

VPRAŠALNIK O ŠPORTNI AKTIVNOSTI
(za pridobitev statusa športnika)
1. OSNOVNI PODATKI (izpolni športnik-ca)
IME IN PRIIMEK
ODDELEK
DATUM ROJSTVA
NASLOV
ŠPORTNA PANOGA
EMŠO
2. ŠPORTNI PODATKI (izpolni športnik-ca skupaj s trenerjem)
ŠPORTNA ORGANIZACIJA
(klub, društvo):
NASLOV:

TRENER
IME IN PRIIMEK:
NASLOV:
TELEFON:
3. PODATKI O DOSEDANJIH ŠPORTNI AKTIVNOSTI
LETO PRIČETKA VADBE
POVPREČNO ŠTEVILO VADBE NA TEDEN
KRAJ IN TRAJANJE VADBE
DOSEDANJE ŠPORTNE POŠKODBE
4. NAJPOMEMBNEJŠI ŠPORTNI DOSEŽKI V PRETEKLEM ŠOLSKEM LETU
A. INDIVIDUALNE ŠPORTNE PANOGE:
datum

kraj tekmovanja

rang tekmovanja

disciplina

uvrstitev

B. EKIPNE ŠPORTNE PANOGE:
datum

kraj tekmovanja

rang tekmovanja

uvrstitev

Rangi tekmovanja so: mednarodna tekmovanja, državno prvenstvo (kadeti, mladinci,
člani), manjše tekme (šolska tekmovanja, mitingi, …)
5. NASTOPI V SLOVENSKI REPREZENTANCI, MEDNARODNA TEKMOVANJA
datum

kraj tekmovanja

rang tekmovanja

disciplina

uvrstitev

6. KATEGORIZACIJA PO KRITERIJIH OKS V kategorizaciji OKS dosegam
kriterije za: mladinski razred, državni razred, perspektivni razred, mednarodni
razred, svetovni razred (ustrezno napiši v spodnji okvir)

7. ŠPORTNI CILJI

CILJ SEZONE

SREDNJEROČNI CILJ V KADETSKI ALI MLADINSKI
KONKURENCI

DOLGOROČNI, ŽELJENI CILJ V ČLANSKI KONKURENCI

8. PLAN VADBE ZA TEKOČE ŠOLSKO LETO
ODSOTNOST OD POUKA
Dijak-inja bo predvidoma odsoten-a (%) šolskih dni: _________________
A) športne priprave, treningi (število dni/mesec): ___________________
B) - mednarodna tekmovanja: ________________________
- regionalna: ________________________
- državna: ________________________

Vrhunec tekmovalne sezone je v obdobju:
____________________________________________
Točnost vseh navedenih podatkov s svojimi podpisi potrjujejo:
Dijak-inja: _____________________ Trener: __________________________
Starši: ________________________ Vodstvo kluba: ____________________

ŽIG

