OSNOVNA ŠOLA MIROSLAVA VILHARJA POSTOJNA
Trg padlih borcev 1 a, 6230 Postojna
V L O G A
ZA DODELITEV STATUSA ŠPORTNIKA ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021
Na podlagi 51. člena Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS štev. 62/2013z dne 27. 7. 2013) in 6. člena
Pravilnika o prilagajanju šolskih obveznosti na OŠ Miroslava Vilharja Postojna (štev. 359/2-2013 z
dne 30. 8. 2013)
podpisani ……………………………………….., stanujoč ……………………………………...…….……………………..,
(priimek in ime)

(naslov)

vlagam pisni predlog za dodelitev (ustrezno obkrožite – predhodno preberite informacijo na drugi
strani)
* statusa učenca perspektivnega športnika
* statusa učenca vrhunskega športnika
za sina / hčer ………………..………………………………………………, učenca / ko …………………. razreda,
(priimek in ime)

ki je član/ica kluba/društva …………………………………………………………….………………………………………
(ime kluba)

in trenira ter tekmuje v naslednji športni panogi...…………………………………………………………………… .
V …………………, …… septembra 2020

Podpis starša/skrbnika: ……….………….………..

OBVEZNE PRILOGE:
Za status učenca perspektivnega športnika:
- fotokopijo potrdila o registraciji pri nacionalni panožni športni zvezi,
- potrdilo športnega društva ali panožne športne zveze o udeležbi na uradnih tekmovanjih,
- načrt tekmovanj v tekočem šolskem letu, ki ga izda športno društvo.
Za status učenca vrhunskega športnika:
- fotokopijo potrdila o registraciji pri nacionalni panožni športni zvezi,
- načrt tekmovanj v tekočem šolskem letu, ki ga izda športno društvo,
- potrdilo o vrhunskih dosežkih na tekmovanjih v preteklem šolskem letu ali
- potrdilo o uvrstitvi v državno reprezentanco.
Kot potrdilo o dosežkih velja tudi fotokopija diplome, priznanja ali nagrade.
V primeru, da je priznanje izdano za dosežek skupine, mora biti priloženo dokazilo
(potrdilo), da je bil učenec član skupine na določenem tekmovanju.
Opomba:
Zadnji dan za oddajo vloge je 15. september 2020. Vloga je pravočasna, če je najpozneje ta
dan osebno oddana v tajništvu šole ali oddana na pošti s priporočeno pošiljko.

IZ PRAVILNIKA O PRILAGAJANJU ŠOLSKIH OBVEZNOSTI
3. člen
Za pridobitev statusa mora učenec poleg pogojev iz 2. člena izpolnjevati še naslednje pogoje:
-

ob koncu ocenjevalnih obdobij ne sme biti negativno ocenjen,
nima neupravičenih izostankov od pouka,
mu ni bil izrečen vzgojni ukrep,
zastopa šolo v sistemu šolskih športnih tekmovanj,
zastopa šolo na področju umetnosti, za katero mu je dodeljen status,
ne krši hišnega reda in šolskih pravil.

4. člen
Pri dodelitvi statusa se upošteva dokazila o udeležbi in uspešnosti na tekmovanjih v preteklem
šolskem letu na področju, za katerega je učenec zaprosil za status.
5. člen
Status učenca perspektivnega športnika lahko pridobi učenec,
- ki je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi,
- ki je v predhodnem šolskem letu tekmoval v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih
zvez,
- ki se udeležuje uradnih tekmovanj nacionalne panožne športne zveze v tekočem šolskem letu.
Status učenca vrhunskega športnika lahko pridobi učenec,
- ki je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi,
- ki se udeležuje uradnih tekmovanj nacionalne panožne športne zveze v tekočem šolskem letu,
- ki je v preteklem šolskem letu:
- dosegel vrhunski športni dosežek mednarodne vrednosti ali
- udeležil mednarodnih športnih tekmovanj in se po rezultatih uvrstil v prvo četrtino
tekmovalcev ali
- bil član državne reprezentance.
Status učenca perspektivnega mladega umetnika lahko pridobi učenec,
- ki se je v predhodnem letu udeležil državnih tekmovanj s področja umetnosti in
- ki se udeležuje državnih tekmovanj s področja umetnosti v tekočem šolskem letu.
Status učenca vrhunskega mladega umetnika lahko pridobi učenec,
- ki je dosegel v predhodnem šolskem letu prva tri mesta oziroma nagrade na državnih tekmovanjih
s področja umetnosti,
- ki se udeležuje državnih tekmovanj s področja umetnosti v tekočem šolskem letu.
V področje umetnosti štejejo: glasba, likovne dejavnosti, ples, film, gledališče, literarno ustvarjanje
in spletna umetnost.
Status lahko pridobijo učenci, ki tekmujejo individualno ali kot člani ekip oziroma orkestrov, zborov
ali drugih sestavov.

Osnovna šola Miroslava Vilharja Postojna, Trg padlih borcev 1 a, 6230 Postojna
INFORMATIVNI KARTON ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021
O UDELEŽBI IN USPEHIH NA ŠPORTNIH TEKMOVANJIH
Ime in naslov izdajatelja potrdila
____________________________________________________________________
Ime in priimek učenca – športnika _________________________________________
UDELEŽBA NA TEKMOVANJIH 2019/2020
DATUM IN KRAJ
VRSTA IN POMEMBNOST TEKMOVANJA
1
2
3
4
5
6
7
8
VRHUNSKI DOSEŽKI 2019/2020 – za status vrhunskega športnika
DATUM IN KRAJ
DOSEŽEK
1
2
3
UVRSTITEV V DRŽAVNO REPREZENTANCO – za status vrhunskega športnika
DATUM IN KRAJ
TEKMOVANJE
1
2
3

DATUM IN KRAJ

NAČRT TEKMOVANJ 2020/2021
VRSTA IN POMEMBNOST TEKMOVANJA

1
2
3
4
5
6
7
8
Kraj in datum:
__________________________

Žig

Odgovorna oseba
_________________________
Podpis odgovorne osebe
_________________________

