VLOGA ZA PRIDOBITEV STATUSA UČENCA

……………………………………………..………………………… želimo, da naš otrok,
(Ime in priimek staršev učenca/ke)
………………….…………………, ………………….., ……………………………………
(Ime in priimek učenca/ke)
(dan, mesec, leto rojstva) (točen naslov bivališča)

iz ……….. razreda, v šolskem letu _________________ pridobi status
a. Učenca perspektivnega športnika: …………………………………………………...
(vrsta dejavnosti)
b. Učenca vrhunskega športnika: ……………………………………………………......
(vrsta dejavnosti)
c.

Učenca perspektivnega mladega umetnika: ………………………………………....
(vrsta dejavnosti)

d. Učenca vrhunskega mladega umetnika: ................................................................
(vrsta dejavnosti)

Datum: ……………….

Ime in priimek staršev ali skrbnikov

podpis

........................................................

....................................

Obvezne priloge:
- potrdilo o registraciji pri nacionalni panožni športni zvezi ( a )
- potrdilo, da dosega vrhunske športne dosežke mednarodne vrednosti ( b )
- potrdilo o udeleževanju na državnih tekmovanjih s področja umetnosti ( c )
- potrdilo o doseganju najvišjih mest na državnih tekmovanjih s področja umetnosti ( d )
...................................................................................................................................................................
O dodelitvi, odvzemu in mirovanju statusa odloči ravnatelj. Pred odločitvijo si v prvem izobraževalnem
obdobju pridobi mnenje razrednika, v drugem in tretjem izobraževalnem obdobju pa tudi mnenje
oddelčnega učiteljskega zbora.
Učencu s statusom se prilagodijo šolske obveznosti. To se uredi s pisnim dogovorom med šolo in starši.
Prilagodijo se zlasti obdobja obvezne navzočnosti pri pouku, obveznosti učenca pri pouku in
dejavnostih, načini in roki za ocenjevanje znanja in drugo.
Če učenec ne izpolnjuje pisno dogovorjenih obveznosti (pisni dogovor med šolo in starši) oziroma zaradi
kršitve njegovih dolžnosti, določenih z zakonom ter drugimi predpisi in akti šole, mu šola lahko status
začasno oziroma trajno odvzame na predlog razrednika oziroma učiteljskega zbora. Status lahko
učencu preneha tudi na zahtevo staršev učenca, s potekom časa za katerega mu je bil dodeljen, ali če
prenehajo razlogi zaradi katerih mu je bil status dodeljen, ali če ni več učenec šole, na kateri je pridobil
status, oziroma če se mu status odvzame. Učencu status lahko miruje zaradi bolezni oz. poškodbe in
drugih utemeljenih razlogov. Predlog za mirovanje statusa lahko podajo razrednik, učiteljski zbor ali
starši učenca.

