VLOGA ZA OPROSTITEV OD POUKA ŠPORTNE VZGOJE

Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah določa, da starši zaprosijo šolo za oprostitev
sodelovanja dijaka pri pouku določenega predmeta. K vlogi je treba priložiti mnenje
zdravnika z navodili.
Na podlagi zdravstvenih razlogov je lahko dijak v celoti oproščen sodelovanja pri pouku
določenega predmeta in ga šola lahko vključi v druge oblike dela ali pa je dijak le delno
oproščen sodelovanja pri pouku. V tem primeru učitelj na podlagi navodil zdravnika pripravi
individualno usmerjene oblike dela, ki ne ogrožajo dijakovega zdravja.
Podpisani (starši ali zakoniti zastopnik): _________________________________________
dijaka/dijakinje: ________________________________ iz __________ razreda prosim za:

a) delno oprostitev od pouka športne vzgoje iz zdravstvenih razlogov
O možnostih ocenjevanja odloči učeči učitelj športne vzgoje na podlagi kriterijev za
ocenjevanje. Če je dijak sposoben opraviti vsaj 75 odstotkov rednega programa, bo
ocenjen. Sicer dijak obiskuje pouk športne vzgoje in opravlja tiste dejavnosti, ki jih
zmore oziroma ne škodujejo njegovemu zdravju in ni ocenjen. V redovalnico se vpiše OPR
(oproščen).
b) oprostitev od pouka športne vzgoje iz zdravstvenih razlogov v celoti
Dijak, ki je v celoti oproščen sodelovanja pri pouku športne vzgoje, opravlja v času
pouka športne vzgoje nadomestno dejavnost, ki jo v skladu s pravilnikom o šolskem redu
v srednjih šolah določi ravnatelj.
Na podlagi vloge in dokazil o načinu oprostitve odloči ravnatelj.

Murska Sobota, _________________

Podpis staršev: _______________________

ODLOČITEV RAVNATELJICE

Soglašam, da je dijak/-inja: ___________________________________
a) delno oproščen/-a od pouka športne vzgoje in bo ocenjen/-a
b) delno oproščen/-a od pouka športne vzgoje in ne bo ocenjen/-a
c) v celoti oproščen/-a od pouka športne vzgoje.

Nadomestna dejavnost:


____________________________________



____________________________________



____________________________________

Podpis učitelja športne vzgoje: ____________________________________

Rakičan, __________________

OBVEZNE PRILOGE:
– originalno zdravniško potrdilo
– predpisana navodila za vadbo

Podpis ravnateljice: _______________________

Spoštovani!
Prosimo vas, da poleg izdaje zdravniškega potrdila označite na priloženem listu, katere
dejavnosti lahko dijak/dijakinja SZŠ Murska Sobota ________________________________
opravlja pri urah športne vzgoje.
(ime in priimek)
Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah (oprostitev sodelovanja pri pouku iz zdravstvenih
razlogov) določa, da se dijaku/inji prilagodi vadba pri urah športne vzgoje, v istem
pravilniku pa so naštete dolžnosti dijakov, med katere spada tudi skrb za lastno zdravje in
varnost. Profesorji športne vzgoje na SZŠ Murska Sobota smo v skladu z našimi
zmožnostmi pripravljeni dijakom pripraviti individualen program dela.
Starši lahko zaprosijo šolo za oprostitev sodelovanja dijaka pri pouku določenega predmeta.
O prošnji, ki ji je potrebno priložiti dokazila z navodili zdravnika, odloči ravnatelj. Dijaka, ki
je zaradi zdravstvenih razlogov v celoti oproščen sodelovanja pri pouku določenega
predmeta, lahko šola vključi v druge oblike dela.
Dijaka, ki ni v celoti oproščen sodelovanja pri pouku določenega predmeta, učitelj na podlagi
navodil zdravnika individualno usmerja v oblike dela, ki ne ogrožajo njegovega zdravja.
4. člen Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah (dolžnosti dijakov) Dijak ima
predvsem dolžnost, da:
1. prisostvovati pri pouku in drugih oblikah izobraževalnega dela šole,
2. opravičiti svojo odsotnost v skladu s predpisanim postopkom,
3. ravnati v skladu s predpisi, šolskimi pravili in navodili šole,
4. skrbeti za zdravje, varnost in integriteto,
5. skrbeti za čisto in varno okolje,
6. spoštovati splošne civilizacijske vrednote in posebnosti različnih kultur,
7. spoštovati pravice dijakov, delavcev šole in drugih,
8. prispevati k ugledu šole,
9. odgovorno ravnati s premoženjem šole, lastnino dijakov, delavcev šole in drugih.

AKTIV UČITELJEV ŠPORTNE VZGOJE

