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PRAVILA OSNOVNE ŠOLE ANTONA INGOLIČA SPODNJA POLSKAVA
O PRILAGAJANJU ŠOLSKIH OBVEZNOSTI
1. člen
(splošna določba)
Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti podrobneje urejajo postopek za pridobitev statusa učenca
mladega raziskovalca.
2. člen
(pogoji za dodelitev statusa)
Status učenca mladega raziskovalca lahko pridobi učenec, ki se je odločil za izdelavo raziskovalne
naloge na občinskem, državnem ali mednarodnem področju.
Status učenca mladega raziskovalca lahko pridobi učenec, ki je pripravil povzetek naloge in prijavil
mentorja svoje raziskovalne dejavnosti.
Status učenca mladega raziskovalca lahko pridobi učenec, ki redno obiskuje pouk ter pod vodstvom
mentorja sam ali v manjši skupini kontinuirano raziskuje in o svojih izsledkih redno poroča
mentorju.
Omenjeni status lahko učenec pridobi ob izpolnjevanju naslednjih pogojev: da ob koncu
ocenjevalnih obdobij nima negativnih ocen, ter da neopravičeno ne izostaja od pouka.
Status se učencu dodeli praviloma prvi dan, ko predstavi temo naloge in mentorja, za čas, ko
izdeluje ali zagovarja svojo nalogo.
3. člen
(predlog za dodelitev statusa)
Predlog za dodelitev statusa pisno podajo starši učenca na lastnem obrazcu, in ga vložijo v
tajništvu šole. O dodelitvi, odvzemu in mirovanju statusa odloči ravnateljica s sklepom. Pred
odločitvijo si ravnateljica za učenca pridobi mnenje razrednika, mnenje oddelčnega učiteljskega
zbora o spoštovanju določil šolskega hišnega reda, o njegovem vedenju ter o odnosu do drugih
učencev šole in do zaposlenih ter do mentorja.
Sklep o dodelitvi statusa začne veljati, z dnem vročitve staršem učenca in ko je podpisan dogovor o
prilagajanju šolskih obveznosti.
4. člen
(prilagajanje obveznosti)
učenca mladega raziskovalca iz 2. člena teh pravil se prilagodijo šolske

Učencu s statusom
obveznosti.
Prilagajanje šolskih obveznosti se uredi s pisnim dogovorom med šolo in starši (PRILOGA 2).
Prilagodijo se obveznosti učenca ter načini in roki za ocenjevanje znanja. Dogovor o prilagajanju
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šolskih obveznosti se sklene najkasneje v osmih dneh po pridobitvi statusa in začne veljati, ko ga
podpišejo starši (vsaj eden od staršev) učenca in ravnateljica.
5. člen
(prenehanje statusa)
Status iz 2. člena teh pravil učencu preneha:
- na zahtevo staršev učenca,
- s potekom časa, za katerega je bil status dodeljen,
- če prenehajo razlogi, zaradi katerih je bil status dodeljen,
- če preneha s šolanjem na Osnovni šoli Antona Ingoliča,
- če se mu status odvzame.
O prenehanju statusa odloči ravnateljica.
6. člen
(odvzem statusa)
Če učenec ne izpolnjuje obveznosti iz dogovora iz 2. člena teh pravil oziroma ne opravlja svojih
dolžnosti, določenih s temi pravili, mu šola lahko na predlog mentorja, razrednika oziroma
učiteljskega zbora začasno ali trajno odvzame status. Status učenca mladega raziskovalca se učencu
odvzame, če naloge ne dokonča ali je ne pošlje organu, ki je nalogo razpisal, ali je ne zagovarja.
O odvzemu statusa odloči ravnateljica.

9. člen
(varstvo pravic)
O pritožbi zoper odločitev ravnateljice glede statusa po teh pravilih oziroma glede neupoštevanja
dogovorjenih pravic in obveznosti odloča pritožbena komisija. Odločitev pritožbene komisije je
dokončna.
10. člen
(končne določbe)
Pravila Osnovne šole Antona Ingoliča Spodnja Polskava prilagajanju šolskih obveznosti začnejo
veljati 1.9. 2014.
Spodnja Polskava, 31.8.2014

Ravnateljica
Danica Veber, spec.

