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STATUS ŠPORTNIKA
Na podlagi Pravilnika o prilagoditvi šolskih obveznosti dijaku v srednji šoli (Uradni list RS št. 38/2009) si lahko posebni
status pridobi dijak, ki je registriran pri nacionalni panožni športni ali drugi slovenski ali mednarodni zvezi in tekmuje
na uradnih tekmovanjih nacionalnih panožnih zvez kot perspektivni ali vrhunski športnik. O dodelitvi statusa odloči
ravnatelj s sklepom. Pred odločitvijo si ravnatelj pridobi mnenje oddelčnega učiteljskega zbora in razrednika.
Pridobitev statusa pisno predlaga dijak s privolitvijo staršev. K predlogu za pridobitev statusa je potrebno priložiti:
 za status dijaka perspektivnega športnika POTRDILO, da je registriran pri NACIONALNI PANOŽNI ŠPORTNI
ZVEZI in da tekmuje v uradnem tekmovanju te športne zveze.
Če pridobitvi statusa mladoletnega dijaka eden od staršev izrecno pisno nasprotuje, statusa ni mogoče dodeliti, dokler
se starša o tem ne sporazumeta.
Izpolnjeno vlogo z vso ustrezno dokumentacijo morajo dijaki oddati najkasneje do
30. septembra v tekočem šolskem letu!
Pravice in obveznosti oziroma prilagoditve šolskih obveznosti dijaku s statusom so določene in potrjene z
DOGOVOROM O PRILAGAJANJU ŠOLSKIH OBVEZNOSTI. S sklepom o dodelitvi statusa oziroma dogovorom o
prilagajanju šolskih obveznosti se prilagodijo zlasti:
- obdobja obvezne navzočnosti pri pouku, če je takšna prisotnost potrebna (praktični pouk, vaje …),
- obveznosti dijaka pri pouku in drugih delih izobraževalnega programa (vaje, seminarske naloge, obvezne izbirne
vsebine, strokovne ekskurzije, prisotnost pri ŠVZ),
- način in roki za ocenjevanje znanja oziroma izpolnjevanje drugih obveznosti,
- način opravičevanja,
- način in roki napredovanja v naslednji letnik.
Na osnovi 8. člena citiranega pravilnika status dijaku lahko miruje:
- če ne izpolnjuje obveznosti po osebnem izobraževalnem načrtu,
- če ne dosega minimalnih standardov pri dveh ali več predmetih (velja za gimnazijo) oziroma programskih enotah
(velja za predšolsko vzgojo),
- če mu je izrečen ukor razrednika ali ukor oddelčnega učiteljskega zbora,
- v primeru daljše bolezni oziroma poškodbe,
- iz drugih utemeljenih razlogov.
Na osnovi 9. člena citiranega pravilnika status dijaku preneha:
- če ob poteku obdobja mirovanja statusa ne izpolni obveznosti iz druge alineje prvega odstavka 8. člena,
- če preneha pogoj za pridobitev statusa,
- če mu je izrečen ukor učiteljskega zbora oziroma pogojna izključitev,
- če mu preneha status dijaka po drugih predpisih,
- na njegov predlog oziroma na predlog staršev,
- s potekom obdobja, za katerega mu je bil status podeljen.
O prenehanju pogoja za pridobitev statusa je dijak dolžan obvestiti šolo v petih delovnih dneh po prenehanju pogoja.
Dijak s posebnim statusom poleg uradnih tekmovanj in nastopov za svoj klub ali reprezentanco tekmuje tudi za šolo na
šolskih tekmovanjih in prireditvah in na ta način pripomore k ugledu šole.
Pripravila: Nada Pocrnjič, prof.

Ravnatelj: Janez Pastar, prof.
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Šolsko leto: …………………..
Datum: ……………………

VLOGA ZA PRIDOBITEV STATUSA ŠPORTNIKA
Osnovni podatki dijaka (izpolni dijak):
Ime in priimek …………………………………………… Razred ………. Datum rojstva ……………………
Naslov ……………………………………………………………………………………………………………..
Leto pričetka vadbe ………..... Športna panoga ………………………………………………………………….

Vloga in soglasje staršev

Podpisani oče …………………………………………… in mati ………………………………………………
dijaka/-inje ………………………………………..………. sva seznanjena z ugodnostmi in dolžnostmi, ki jih
prinaša status športnika v šoli. Obvezujeva se, da bova dogovor spoštovala in se redno dogovarjala z razrednikom
in ostalimi učitelji v zvezi s tekočo problematiko. Izostanke bo opravičeval eden od staršev.
Datum: …………………

Podpis očeta ………………………….

Podpis matere ………………………….

Vloga in soglasje kluba

Športna panoga ……………………………………………………………
Športni klub (ime in sedež) ………………………………………………………………………………………
Podpis odgovorne osebe in žig kluba …………………………………………………………………………….
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Najboljši športni rezultat v preteklem šolskem letu (izpolni dijak skupaj s trenerjem)

KAD

ČL

MLA

Rezultat;
uvrstitev

Naziv tekmovanja

Datum dosežka

Tedenski urnik vadbe in tekmovanj (izpolni dijak skupaj s trenerjem)
PON

TOR

ČET

SRE

PET

SOB

NED

Št.
treningov
Ura
treningov
Kraj
treningov

Periodizacija priprav/treningov/tekmovanj – št. dni/mesec (izpolni dijak skupaj s trenerjem)
SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MAR

APR

MAJ

JUN

Št.
treningov
Št.
tekmovanj
Priprave

Soglasje dijaka

Podpisani dijak ………………………………………………. bom spoštoval Pravilnik o prilagoditvi šolskih
obveznosti dijaku v srednji šoli (Uradni list RS št. 38/2009) in ne bom izrabljal ugodnosti, pridobljenih s statusom
športnika.

Datum …………………………

Podpis …………………………………

