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.
Vlogo je potrebno vložiti do 30. septembra za tekoče šolsko leto, iz utemeljenih razlogov pa lahko
tudi med šolskim letom.
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.

Vlogo, skupaj z dokazili, oddajte razredniku do 30. 9. 2018.

VLOGA ZA PRIDOBITEV STATUSA UDELEŢENCA V KULTURI

IME IN PRIIMEK: ____________________________________
DATUM ROJSTVA: __________________
RAZRED: _________
NASLOV: _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Dejavnost dijakinje, dijaka: __________________________________________________
__________________________________________________________________________
Kulturno društvo ali ustanova: _______________________________________________
__________________________________________________________________________
Naslov društva ali ustanove: _________________________________________________
__________________________________________________________________________
Število vaj na teden: _______________, v trajanju po: ____________ ur _____________.
Predvidena daljša odsotnost zaradi tekmovanj, nastopov, priprav, gostovanj, ... :
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Točnost podatkov s svojimi podpisi potrjujejo:
Starši oz. skrbniki:

Dijak (-inja):

Predsednik društva, ustanove:

Vlogo oddajte razredniku do 30. 9. 2018.

ŢIG:

