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SPLOSNEDOLOCBE

Osnovna
Solas temi praviliurejapostopkeza:
o pridobitevstatusa,
. prilagajanjeSolskihobveznosti,
o mirovanje,prenehanje
in odvzemstatusa,
. vodenjeevidencein hrambopodatkov,
. varsWopravic,
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PRIDOBITEVSTATUSA

vse pogoje,dolodene
z zakonomin temi pravili.
Soladodelistatusudencu,de izpolnjuje
pridobi
ugodnosti,
kijih Solain starSiopredelijov pisnemdogovoru,
S statusomsi udenec
2.L Pogoji za pridobitev statusa
Udeneclahkopridobistatus:
o perspektivnegaSportnika,
. vrhunskegaSportnika,
o perspektivnegamladegaumetnika,
o vrhunskega
mladegaumetnika,
2.2 Postopekza pridobitev statusa
(v nadaljevanju:
star5i),
starSiali zakonitzastopnik
Predlogza pridobitevstatusapodajoudendevi
pogojevoddajo:
Pisnipredlogza dodelitevstatusaz dokazilio izpolnjevanju
. razredniku
ali
. uditelju5pofta,uditeljulikovnein glasbene
umetnosti,ki udiudencaali
. v tajniSWo
5ole,
pogoje,
letom,de izpolnjujepredpisane
StarSilahkovloZijopredlogkadarkolimedSolskim
K vlogiza pridobitevstatusa:
a) perspektivnega 5portnika se priloZipotrdiloo registracijipri nacionalnipanoZniSportnizveziin o
panoZnih
v
zvez,urniktedenskeobremenitve
sistemihnacionalnih
tekmovanjihv uradnihtekmovalnih
preteklo
leto;
Solsko
nivojuza
letu in potrdiloo rezultatihna drZavnem
tekodemSolskem
panoZniSportnizvezi
b) vrhunskega 5poftnika se priloZipotrdilo,da je udenecregistriranpri nacionalni
panoZnih
v
obremeniWe
urnik
tedenske
zvez,
sistemih
nacionalnih
in da tekmujev uradnihtekmovalnih
za
vrednosti
mednarodne
potrdilo
doseZkih
vrhunskihSportnih
o doseZenih
tekodemSolskemletu in
pretekloSolskoleto;
c) perspektivnega mladega umetnika se priloii potrdilo o vpisu v drugo Solo oziroma drug
javnoveljavniprogram, potrdilo o tedenskemobsegu obveznostiv drugi Soli oziroma drugem
javnoveliavnem
programuin potrdiloo udeleZevanju
na drZavnihtekmovanjihs podrodjaumetnostiza
pretekloSolskoleto;
d) vrhunskega mladega umetnika se priloZipotrdiloo vpisuv drugoSolooziromadrugjavnoveljavni
program,potrdilo o tedenskemobseguobveznostiv drugi Soli oziromadrugem javnoveljavnem
s podrodja
programuin potrdiloo osvojitvinagradeoziroma1., 2. ali3. mestana drZavnihtekmovanjih
umetnostiza pretekloSolskoleto,

de vlogani popolna(nisopriloZena
vsa dokazila)ali ni razumljiva,
se starSe pozovek dopolniWivlogev
rokuosmihdni,
2.3 Dodelitev statusa
Soladodeliudencustatusza tekodeSolskoleto,
O dodelitvistatusaodlodiravnateljz odlodbov skladuz dolodiliZakonao splo5nemupravnempostopkuin
temipravili.
Predodloditvijo
o dodeliWistatusasi moraravnateljpridobiti:
v prvemizobraZevalnem
obdobjumnenjerazrednika,
- v drugemin tretjemizobraZevalnem
obdobjupolegmnenjarazrednika
tudi mnenjeoddeldnega
uditeljskega
zbora,
Ravnatelj
izdaodlodbonajkasneje
v 30 dnehpo prejemupopolnevlogestarSev.
Odlodba
o dodelitvistatusa
zadneveljatiz dnem,kojo edenod starSevpodpiSe,
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PRILAGA'ANJESOLSKIHOBVEZNOSTI

Udencus statusomse prilagodijo
Solskeobveznosti
s pisnimdogovorom,
3.1 Dogovor o prilagajanju Solskihobveznosti
Prilagajanje
Solskihobveznostise uredis pisnimdogovorommed Soloin star5i.Z dogovoromse udencu
prilagodijo
zlasti:
. dasupravidene
odsotnosti
od poukain drugihoblikorganiziranega
dela;
. obveznostiudencapri pouku in drugih oblikahorganiziranega
dela (vaje, seminarskenaloge,
obvezneizbirnevsebine,strokovneekskurzije
in drugo);
. nadiniin rokiza ocenjevanje
znanjaoziromaizpolnjevanje
drugihobveznosti;
. moZnosti
predmetov;
za opravljanjeprgdmetnega
izpita,deje neocenjen
iz posameznih
. drugemedsebojne
pravicein obveznosti
Solaudencems statusomvrhunskega Spoftnika ali vrhunskega mladega umetnika lahkododatno
zagotavipogojeza izobralevanje
tako,da jim prilagodivsebine,metodein oblikedelater jim nudirazlidne
pomodi.
oblikeindividualne
Udencuse Solskeobveznostipravilomaprilagodijo
ocenjevalnem
tako, da jih lahkoopraviv posameznem
obdobju,
Pisnidogovoro prilagajanju
Solskih
obveznosti
ob vrodiWiodlodbe.
se sklenein podpi5e
Udenecimavselejpravicopovedatisvojemnenjev zvezis statusom,
dogovorjenih
de med Solskihletompridedo sprememb,
zaradikaterihni mogodeizpolnjevati
obveznosti,
lahko
se
dogovorspremeni
oziroma
dopolni.
3.2 Obiskovanjepouka in drugih dejavnosti
Udenecs statusomperspektivnegaSportnika ali umetnika in vrhunskega Spoftnika ali umetnika
je pravilomanavzodpri pouku,lahkoizostane:
. od rednegavzgojno-izobraZevalnega
deladnevnooziromastrnjenogledena v naprejpripravljen
programodsotnosti
za dejavnost,ki se izvajaizvenkrajabivanja;
o izostajaod rednegapoukazaraditekmovani,deso ta v dasurednegaSolskega
dela;
je
predhodnega
. izostatismepruoudnouro naslednjega
dne kondala
dne,dese obveznost
Solskega
po 22. uri.
3.3

Naiini in roki za ocenjevanje znanja:
ali povedanega
obsegatekmovani,ki udencune dovoljujejorednepripravena
v primeruodsotnosti
pouk,se moraz uditeljidogovoritiza ustnospra5evanje
znanja;
ali pisnoocenjevanje
pouku,de je na dan
. pisnoocenjvanje
pri rednempoukuoziromadopolnilnem
opraviindividualno
pisnegaocenjevanja
opravideno
odsotenalije imelprejSnjidantekmovanje;
. de ni predpisane
skupajz uditeljemizbereobliko,kije zanj ugodnejSa
obvezneoblikeocenjevanja,
(pisno,ustno,seminarska
naloga,izdelek);
.

.

v pryemmesecuocenjevalnega
obdobjaudenecsporodidatumeustnegaocenjevanja,
ocenomora
dobiti udenecdo 10 dni pred ocenjevalnokonferenco,po tem dasu ga lahko uditeljvpraSa
pri rednihurahpouka,
nenapovedano

3.4 Obveznostiza uresnitevanje pravicudeleiencev
Udenciin osebe,ki so vezanena statusudenca,morajoizpolnjevatidolodene
obveznosti.
Obveznosti
udenca:
. vestnoopravljasvojeSolskeobveznosti,
zastopaSolona tekmovanjihin nastopihin se ravnav
skladus hiSnim
redom;
. vse izostankeod poukamoravnaprejnapovedatiudenec,trener ali mentor,izostanekopravidijo
starSi;
. v primeru slabSegaznanja pri dolodenempredmetu uditelj udenca povabi k obiskovanju
pouka,ki se ga moraudenecrednoudeleZevati,
dopolnilnega
deje prisotenv 5oli.
Obveznosti
starSev:
. rednospremljajouspehin vedenjesvojegaotroka;
. rednoobiskujejogovorilneure pri razredniku
in posameznih
uditeljih;
. v primeruslabSih
ocense morajodogovoritiz uditeljemo nadinupopravljanja
in izbolj5anja
le teh;
. se dogovorijo
z uditeljemo dodatnihurahpomodiudencu;
. rednoin pravodasno
opravidijo
izostanke,
Obveznosti
razrednika:
. v redovalnici
primernooznadiudence,ki jim je bil statusdodeljen,iim preneha,mirujeali jim je
odvzeU
. v Solskodokumentacijo
podatkeo statusuudenca(Stevilko
vpi5ezahtevane
odlodbe,ipd.);
. obveSda
ravnateljain starSeo vsehkrSiWah
dogovorav zvezis statusom;
. ravnateljuposredujepisnamnenjain predlogeza mirovanje,prenehanje
ali odvzemstatusa,
Obveznosti
uditeljev:
. v primeruslabSega
pouk;
znanjavkljudijoudenca
v dopolnilni
. v primerunapovedane
daljSeudendeve
odsotnostiga obvestijo,kateroudnosnov bodo v dasu
njegoveodsotnosti
obravnavali;
. v primeruvedjegaStevilatreningov,vadb,nastopovin tekmovanjse dogovorijoz udencem
o dasu
pisnegain ustnegapreverjanja
opravljanja
znanja;
o usmerjajoudencak nadaljnjemu
delodoma;
deluter ga navajajona samostojno
. skupajz udencempripravijoindividualni
znanja;
nadrtdelaza preverjanje
in ocenjevanje
. udencus statusomvrhunskega
dodatnoposvetovanje,
Sportnika
ali umetnikaomogodijo
ravnatelja
ravnatelja
Obveznosti
ali pomodnika
:
. postopain ukrepav skladuz dolodiliteh pravil;
. upoSteva
predlogeuditeljev,starSev,
udencain trenerjev;
obvestistarSe,klub,druStvoali Soloo mirovanju,prenehanju
ali odvzemustatusaudencu.
3.5 Opraviievanjeodsotnosti
in vsakoodsotnostod poukaali drugihobveznih
Udenec
oziromanjegovistarSiso dolZniupoStevati
dejavnosti,
opraviditi
v
Udenec
oziromanjegovistarSiso dolZniodsotnostod poukaali drugihobveznihdejavnosti
reda.
skladus praviliSolskega
star5ev,kluba,
le na podlagipisnegaopravidila
Odsotnost
udencaod poukazaradistatusase lahkoopravidi
nad5 dni poukaodobriravnatelj,
Odsotnost
dru5Waali Sole,kjer se udenecdodatnoizobraZuje.
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rN ODVZEMSTATUSA
PRENEHANJE
MTROVANJE,

Udenculahkostatusmiruje,mu prenehaali pa se mu lahkoodvzame,
4.1 Mirovanje statusa
Udenculahko miruje status.Statusmiruje,doklerobstajajorazlogi,na podlagikaterihje odlodenoo
mirovanju,

Razlogiza mirovanjestatusa:
. bolezni,
o poikodbeali
. drugiutemeljeni
razlogi,
Drugiutemeljenirazlogiza mirovanjestatusa:
r neizpolnjevanje
obveznosti
iz pisnegadogovora;
. zaradiudnihteZav,ki imajoza posledico
negativne
ocene,
Mirovanje
statusalahkopredlagajo:
r razrednikr
. uditeljski
zborali
. udendevi
starSi.
Predodloditvijo
o mirovanjustatusasi moraravnateljpridobitimnenje:
. razrednika
v prvemizobraZevalnem
obdobjuin
o razrednika
in oddeldnega
uditeljskega
zborav drugemin tretjemizobraZevalnem
obdobju,
pisnegamnenja.
O mirovanjustatusaodlodiravnateljz odlodbov osmihdnehpo prejemuutemeljenega
pravic,ki so mu biledodeljene.
Medmirovanjem
statusaudenecne moreuveljavljati
4.2 Prenehanjestatusa
Udenculahkoprenehastatus,ki muje bil dodeljen.
Statusudencupreneha:
o rldzahtevoudendevih
starSev;
. s potekomdasa,za kateregamuje bil dodeljen;
. de prenehajorazlogi,zaradikaterihmuje bil statusdodeljen;
. de ni vedudenec5ole,na katerijepridobilstatus;
. dese mu statusodvzame,
S prenehanjem
statusaudencuprenehajo
vse pravice,ki so mu biledodeljene.
O prenehanju
statusaodlodiravnateljz odlodbov osmihdnehpo prejemupisnegamnenja.
Predodloditvijo
o prenehanju
statusasi moraravnateljapridobitimnenje:
. razrednika
v prvemizobraZevalnem
obdobjuin
o razrednika
in oddeldnega
obdobju,
uditeljskega
zborav drugemin tre$emizobraZevalnem
4.3 Odvzemstatusa
iz pisnega
dogovorjenih
obveznosti
UdenculahkoSolaodvzamestatus,de po svojikrivdine izpolnjuje
dogovoramedSoloin starSi,
Predlogza odvzemstatusapoda:
. razrednik
ali
. uditeljski
zbor.
pisnegapredloga.
O odvzemustatusaodlodiravnateljz odlodbov osmihdnehpo prejemuutemeljenega
iz dogovora,
Ceje bil udencuodvzetstatus,ga lahkoiziemomaponovnopridobi,ko izpolnivse obveznosti
Udenecponovnopridobistatuspo postopkuza pridobitevstatusa.
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VODENJEEVIDENCEiN HRAMBAPODATKOV

Evidencoo dodeliWi,mirovanju,prenehanjuin odvzemustatusavodi in hrani poslovnisekretarSolev
Solanjaudencev,
osebnihpodatkoveno letopo zakljudku
skladus Pravilio zbiranjuin zavarovanju
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VARSTVOPRAVIC

je enakoobvezujod
Odlodbao dodeliWistatusaoziromadogovoro prilagajanju
Solskihobveznosti
za vse,
na katerese nanaSa
oziromaso ga podpisali.
UdendevistarSi lahko ob pridobivanjuali prenehanjustatusa,med mirovanjemoziromav zvezi z
pravicin obveznostiiz statusazahtevajo,da se odlodiWepreverijo,ali jim ugovarjajo,de
uveljavljanjem
menijo,da so v nasprotjuz dolodbamiteh pravil,odlodbo,s sklenjenimdogovoromali z drugimaktom
oziromapredpisom.
6,1 Mediacija
Za mirenin dogovorennadinreSevanja
konfliktovin sporovmed udenci,starii in delavciSolelahkoSola
predlagapostopekmediacije.
6,2 Pritoiba
Zoperodlodbov zvezis statusomje mogodapritoZba,kijo vloZijoudendevi
starSina Soliv osmihdnehpo
prejemupisneodlodbeoziromav tridesetihdnehod vloZitvepredlogaza dodelitevstatusa,de o predlogu
ni biloodlodeno
s pisnimaktom(molkorgana),
pritoZbena
O pritoZbiodlodaS-dlanska
komisijaSole,kijo imenujepredsednik
svetaSoleza vsakposamezni
primerposebej.Clanikomisijeza posamezni
primerso trijepredstavniki
delavcevSolein dvazunanjadlana
(predstavniki
star5evin strokovni
delavcidrugeSole).
je dolina udencuzagotovitinovo
de se v postopkuugotovi,da Solani izpolniladogovorjenih
obveznosti,
moZnost,
da jih opravi,oziromamu na drugnadinpriznapravice.
ZoperodloEitev
komisijeje dovoljenupravisporz vloZiWijo
toZbena Upravnosodi5deRSv tridesetihdneh
komisije.
od prejemapisneodloditvepritoZbene
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KONCNEDOLOCBE

Ta pravilaso bilaobjavljena
na oglasnideskiSolev Komendi,
dne 23, 8, 2013in na oglasnideskiv Soliv
Mostah,
dne23.B. 2013,
od 1, 9, 2013dalje,
Pravilapridnejoveljatinaslednjidan po objavina oglasnideskiin se upoprab$ajo
Z dnem veljavnostiteh pravil prenehajoveljati pravilao prilagajanjuSolskihobveznostiOsnovneSole
Komenda
Mostesprejetadne 31, 8. 2008,
po enakempostopku,kot so bilasprejeta,
Pravilase lahkospreminijoin dopolnjujejo

Stevilka:1520120t3
V Komendi,
dne23,B. 2013
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