3. INTERNI PRAVILNIKI
PRAVILNIK O KATEGORIZACIJI IN DODELITVI STATUSA DIJAKA
ŠPORTNIKA V ŠPORTNIH ODDELKIH
1. člen
Kategorizacija ali razdelitev dijakov športnikov po vrednosti njihovih športnih dosežkov je
potrebna:
▪
▪
▪

pri selekciji kandidatov za vpis v prvi letnik
pri napredovanju v višje letnike športnih oddelkov
za koriščenje določenih bonitet, kot so daljši športni izostanki, pogodbe o možnosti
posebnih preverjanj znanja in podobno.
2. člen

Dijaki športniki se delijo v tri kakovostne razrede, ki jih določajo naslednji kriteriji:
Status A:
individualni športi
▪
▪

športniki, ki so kategorizirani pri OKS;
športniki, ki v olimpijskih športih na uradnih državnih prvenstvih nacionalne panožne
zveze dosegajo uvrstitve od 1. do 5. mesta v svoji disciplini in svoji starostni kategoriji,
ter rekorderji ali športniki, ki dosegajo uvrstitve od 1. do 5. mesta na rang lestvici, in
mednarodne priznane dosežke, ki jih ovrednoti nacionalna panožna zveza;
ekipni športi
▪
▪

športniki, ki so kategorizirani pri OKS;
športniki, ki so člani državnih reprezentanc v olimpijskih športih, oziroma jih nacionalna
panožna zveza razglasi za zelo perspektivne mlade igralce.

Status B:
individualni športi
▪

športniki, ki v ne olimpijskih športih na uradnih državnih prvenstvih nacionalne panožne
zveze dosegajo uvrstitve od 1. do 3. mesta v svoji disciplini in v svoji starostni kategoriji,
ter rekorderji ali športniki, ki dosegajo uvrstitve od 1. do 3. mesta na rang lestvici, in
mednarodno priznane dosežke, ki jih ovrednoti nacionalna panožna zveza;
▪ športniki, ki v olimpijskih športih na uradnih državnih prvenstvih nacionalnih panožnih
zvez dosegajo uvrstitve od 6. do 10. mesta v svoji disciplini in svoji starostni kategoriji,
ter rekorderji ali športniki, ki dosegajo uvrstitve od 6. do 10. mesta na razvrstitveni lestvici
nacionalnih panožnih športnih zvez, ali mednarodno priznane športne dosežke, ki jih
ovrednoti nacionalna panožna športna zveza;
ekipni športi
▪

športniki, ki so člani državnih reprezentanc v ne olimpijskih športih, oziroma jih
nacionalna panožna zveza razglasi za zelo perspektivne mlade športnike;

▪

športniki, ki so v olimpijskih športih na uradnih državnih prvenstvih nacionalnih panožnih
športnih zvez državni prvaki.

Status C:
individualni športi in ekipni športi
▪

športniki, ki redno trenirajo in tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne
panožne športne zveze za naslov državnega prvaka v svoji starostni kategoriji.
3. člen

Za pridobitev statusa perspektivnega ali vrhunskega športnika lahko dijak zaprosi s pisno
vlogo na šoli do 30. septembra za tekoče šolsko leto.
O vlogi za pridobitev statusa odloči ravnatelj najkasneje v tridesetih dneh po prejemu popolne
vloge s sklepom, ki ga vroči dijaku najkasneje v osmih dneh po odločitvi. Sklep o pridobitvi
statusa velja največ za eno šolsko leto.

PRAVILNIKI O PREHAJANJU DIJAKOV ŠPORTNIH ODDELKOV
I. NAPREDOVANJE VIŠJI LETNIK ŠPORTNEGA ODDELKA
Dijak športnega oddelka zaključi letnik in lahko napreduje v naslednji letnik športnega
oddelka, če izpolnjuje naslednje kriterije:
▪ je pozitivno ocenjen pri vseh predmetih in je izpolnil druge obveznosti, določene z
izobraževalnim programom,
▪ ima status A, B ali C in pozitivno mnenje trenerja o delu v tekočem šolskem letu ter
ustrezno oceno perspektivnosti,
▪ je sposoben prenašati večje napore športnega treninga in tekmovanj (na zahtevo šole mora
dijak predložiti zdravniško potrdilo trenutnega zdravstvenega stanja s prognozo bolezni,
poškodbe).
Pogojno napredovanje:
▪ dijak športnega oddelka. ki ima status Olimpijskega komiteja Slovenije, lahko pogojno
napreduje v naslednji letnik, čeprav ni izpolnil obveznosti izobraževalnega programa.
Pogoje za opravljanje manjkajočih obveznosti mu določi ravnatelj.
II. PREHOD IZ ŠPORTNEGA V SPLOŠNI ODDELEK
Dijak športnega oddelka se lahko preusmeri v splošni oddelek gimnazijskega programa ali v
drug izobraževalni program:
▪ na svojo željo,
▪ zaradi poškodbe, ki mu onemogoča športno treniranje in tekmovanje,
▪ če preneha s športnim treniranjem in tekmovanji,

▪

zaradi neizpolnjevanja obveznosti v skladu s programom v športnem oddelku, kar presodi
in odloči strokovni kolegiji šole in dijakov trener.

III. PREHOD IZ SPLOŠNEGA V ŠPORTNI ODDELEK
Dijak splošnega oddelka gimnazijskega programa se lahko preusmeri v športni oddelek, če so
v športnem oddelku prosta mesta in če dijak izpolnjevanje posebne pogoje (športni status A,
B, C, zdravstvena primernost).
Prednost pri kandidaturi na prosta mesta imajo dijaki z višjim statusom in z boljšim učnim
uspehom zaključenega letnika.
IV. PONAVLJANJE ISTEGA LETNIKA
Če dijak športnega oddelka letnika ne konča uspešno:
▪ ima možnost ponavljanja v splošnem gimnazijskem programu,
▪ se lahko prepiše v drug izobraževalni program,
▪ lahko ponavlja letnik v športnem oddelku, če tako presodita strokovni kolegij in dijakov
trener in če obstaja prosto mesto v športnem oddelku,
▪ lahko ponavlja letnik v športnem oddelku, če mu status A ali status Olimpijskega komiteja
Slovenije zaradi večjih športnih obremenitev omogočata podaljšano opravljanje učnih
obveznosti).
PRAVILNIK O IZOSTAJANJU IN OPRAVIČEVANJU ŠPORTNIH IZOSTANKOV
Med izvajanjem pouka prihaja tudi do občasnih napovedanih športnih izostankov. Izostajanja
so možna le, če sodelujejo trener, športni koordinator in razrednik.
Vzroki za športni izostanek so:
▪ tekmovanje,
▪ nujni občasni trening – vnaprej dogovorjeni,
▪ športne priprave,
▪ obisk športne ambulante.
Kriteriji in navodila za opravičevanje športnih izostankov
▪
▪
▪
▪
▪

Vsak športni izostanek je treba predhodno napovedati športnemu koordinatorju – vsaj
teden dni pred izostankom (dijak ali trener).
Če bo trajal izostanek pet ali več dni, ga je potrebno napovedati pisno (Posebni obrazec
šole: Napoved športnega izostanka od pouka). Za krajše izostanke je lahko napoved ustna.
O izostanku mora športni koordinator seznaniti pedagoškega koordinatorja.
Vsak športni izostanek je treba pisno opravičiti takoj po prihodu v šolo ali najkasneje v
treh dneh.( (Posebni obrazec šole:Opravičilo športnega izostanka od pouka).
Če ima dijak slab učni uspeh (tri ali več negativno ocenjene predmete), izgubi možnost
športnih izostajanj, dokler negativnih ocen ne popravi. Razrednik obvešča športnega
koordinatorja o slabih ocenah dijaka.
Dijak izgubi možnost športnih izostajanj za obdobje treh mesecev, če neopravičeno
izostane od pouka 10 in več ur ali mu je izrečen vzgojni ukrep razrednika za druge lažje
kršitve.

▪

▪
▪
▪

▪
▪
▪

Dijak izgubi pravico napovedanega spraševanja, možnost izvajanja treningov med
poukom športne vzgoje in možnost športnih izostajanj do konca šolskega leta, če
neopravičeno izostane od pouka 20 ali več ur ali mu je izrečen vzgojni ukrep za druge
težje kršitve.
Starši lahko s podpisom posebne izjave prevzamejo odgovornost za športne izostanke
kljub slabim ocenam ali neopravičenim uram.
Športne izostanke opravičuje razrednik v sodelovanju s športnim koordinatorjem.
Možni so izostanki od jutranje športne vzgoje (to je izjemoma v višjih letnikih, glede na
specifiko športne panoge in v dogovoru s trenerjem), če dijak v tem času opravi svoje
treninge po programu klubskega trenerja. Te treninge je mogoče opraviti pod nadzorom
učitelja športne vzgoje, s svojim klubskim trenerjem v šoli ali s svojim trenerjem v klubu.
O možnosti izvajanja treninga v času športne vzgoje v klubu se dogovorita športni
koordinator in trener dijaka.
Kadar dijak v času športne vzgoje opravi trening v klubu, še isti ali naslednji dan prinese
športnemu koordinatorju ali učitelju športne vzgoje opravičilo trenerja ((Posebni obrazec
šole: Opravičilo za odsotnost pri pouku športne vzgoje).
Kadar trener meni, da morajo za dijaka pri športni vzgoji veljati določene omejitve,
prinese dijak učitelju športne vzgoje trenerjevo priporočilo ((Posebni obrazec šole:
Priporočilo trenerja športnemu pedagogu).

