OSNOVNA ŠOLA BOVEC
Trg golobarskih žrtev 17
5230 Bovec

OŠ Bovec
tel: 05 38 41 540
e-mail: os.bovec@guest.arnes.si

Na osnovi Pravilnika o prilagajanju šolskih obveznosti se sklene

Pedagoška pogodba
med OSNOVNO ŠOLO BOVEC, Trg golobarskih žrtev 17, 5230 Bovec,
starši:
________________________________________________________________________________
(ime in priimek, naslov)

in učencem/ko:
________________________________________________________________________________
(ime in priimek, naslov)

1. člen
Predmet te pogodbe je dogovor med učencem, šolo in starši o prilagoditvi šolskih obveznosti na
podlagi sklepa ravnateljice št.: ________, z dnem: _____________.
2. člen
Prilagodijo se zlasti:
– obdobja obvezne navzočnosti pri pouku in drugih dejavnostih šole,
– obveznosti učenca pri pouku in drugih delih izobraževalnega programa,
– način in roki za ocenjevanje znanja oziroma izpolnjevanje drugih obveznosti in
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
Učencu športniku se šolske obveznosti praviloma prilagodijo tako, da jih lahko opravi v
posameznem ocenjevalnem obdobju.
3. člen
Možne prilagoditve so:
• Učenec je opravičen domače naloge, če je njegova izven šolska dejavnost trajala prejšnji dan
celo popoldne; v takem primeru je učenec opravičen tudi ustnega ocenjevanja znanja
naslednji dan. Način opravičevanja: Starši vsakokrat napišejo pisno opravičilo.
•

Učenec ima opravičeno odsotnost od pouka po določenem urniku, ki je priloga te pogodbe,
če ne gre za več kot eno uro dnevno in tri ure tedensko. Način opravičevanja: Ni potrebno,
vendar velja samo za odsotnost točno po urniku. Vsa odstopanja morajo starši javiti
predhodno, izjemoma, če to ni bilo mogoče, naslednji dan.

•

Učenec se lahko z učiteljem v naprej dogovori za ustno ali pisno preverjanje znanja, če
obstajajo za to utemeljeni razlogi. Utemeljeni razlogi so: odsotnost od pouka zaradi
tekmovanja ali daljših priprav. Tako dogovarjanje je možno le kot izjema. V kolikor učitelj
presodi, da se učenec poskuša dogovarjati zaradi manipuliranja v izogib ocenjevanju, tega
ne dopusti, oz.o tem obvesti starše in razrednika. Način izvajanja: Ustni dogovori med
učencem in učiteljem. Učitelj dogovore beleži datumsko. V kolikor prihaja do večjih
odstopanj, je potrebno oblikovati nov dogovor v soglasju z razrednikom in starši ter ga kot
prilogo priložiti k tej pogodbi.
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Učenec lahko manjka od pouka zaradi treningov, priprav ali nastopov na tekmovanjih več
dni v šolskem letu posamezno ali strnjeno. Način opravičevanja: Vnaprejšnja pisna
napoved staršev.
4.člen
Naloge razrednika:
• spremlja delo učenca, njegov napredek, beleži odsotnost,
• v primeru poslabšanja šolskega uspeha ali neopravičenih odsotnosti takoj obvesti starše,
• oddelčni učiteljski zbor obvesti o posameznih določilih pedagoške pogodbe (urnik
odsotnosti, ipd.).
Naloge oddelčnega učiteljskega zbora in posameznih učiteljev:
• V skladu s pogodbo učence občasno opravičijo domače naloge, ustnega spraševanja ali se po
potrebi, na prošnjo učenca, z njim dogovarjajo o individualnem ocenjevanju znanja. V
kolikor presojajo, da poskuša učenec z individualnim dogovorom manipulirati za izogibanje
ocenjevanju oz. pridobivanje ugodnejših pogojev, o tem nemudoma obvestijo razrednika in
starše.
• Pri dopolnilnem pouku učitelji nudijo učencu ponovno razlago posameznih delov snovi, če
učenec zaprosi zanjo. (V kolikor se pri učencu pojavljajo večji problemi pri razumevanju ali
predelavi učne snovi, naj starši in učenci ponovno premislijo o smiselnosti večjih izven
šolskih obremenitev učenca).
Naloge staršev:
• Šolo zaprosijo za individualno obravnavo učenčevih obsežnejših izven šolskih aktivnosti.
• Šolo obvestijo o načinih obremenitev, urniku obveznosti oz. odsotnosti (pisno).
• Sami predlagajo oz. pojasnijo, katere obremenitve so za učenca tako obsežne, da potrebuje
individualno obravnavo (po potrebi pisno).
• Redno sledijo učenčevemu šolskemu delu s pregledovanjem zvezkov, obiskovanjem
pogovornih ur ter sodelovanjem z učitelji in razrednikom, pisanjem opravičil, vsem ostalim
kar presodijo, da je potrebno za učenčev šolski uspeh ter eventuelno z odzivanjem na
opozorila in nasvete šole.
Naloge učenca:
Sproti in redno obvešča razrednika in učitelje o svojem delu, kar pomeni:
• učenec se opraviči na začetku šolske ure za neopravljene obveznosti na osnovi pogodbe,
• takoj ko zve za datume ocenjevanja, ki se jih zaradi izven šolskih dejavnosti ne bi mogel
udeležiti, o tem obvesti učitelja in se z njim dogovori o drugi možnosti,
• v skladu s svojimi zmožnostmi piše zamujene domače naloge,
• sam skrbi, da si prepiše ali fotokopira zamujeno šolsko snov,
• sam skrbi, da se nauči zamujeno šolsko snov (pri čemer lahko prosi za pomoč sošolce,
starše) ,
• sam skrbi, da obiskuje dopolnilni pouk oz. išče pomoč, v kolikor mu zamujena snov dela
težave, pri tem pa lahko za ponovno razlago prosi tudi učitelja.
•

5. člen
Učenci in starši se obvezujejo, da pedagoške pogodbe ne bodo izrabljali za pridobivanje posebnih,
neupravičenih ugodnosti.
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6. člen
Pred podpisom pogodbe se sestanejo razrednik, učenec in starši ter se pogovorijo o določilih
pogodbe. Starši in učenci s podpisom potrdijo, da so razumeli določila pogodbe ter se z njimi
strinjajo oz. so določbe tudi v njihovem interesu.
V kolikor prihaja glede pedagoške pogodbe do nesoglasij med strankami, se šola ravna po
strokovnih načelih obravnave otrok ter po zakonskih načelih obravnave otrok (Zakon o OŠ, Vzgojni
načrt OŠ Bovec), ki širše opredeljujejo pravice in dolžnosti posameznih akterjev v vzgoji in
izobraževanju.
7. člen
Priloge so sestavni del pogodbe. Opredeljujejo urnike treningov, tekmovanj oz. druge pomembne
informacije, na osnovi katerih se načrtuje individualno obravnavo učenca glede izven šolske
dejavnosti.
8. člen
Pogodba je sklenjena za šolsko leto 20___/___ in začne veljati od dneva podpisa. Sklenjena je v
dveh izvodih; 1 izvod dobi šola ter ga hrani razrednik do izteka veljavnosti pogodbe in 1 izvod
dobijo starši in učenec.
Priloge:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Bovec, ________________________

Starši:______________________________
Učenec/ka: __________________________

Osnovna šola Bovec
RAZREDNIK:
_______________________

