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PRAVILNIK O PRIZNAVANJU BONITET ZA UČENCE, KI ZASTOPAJO 

ŠOLO NA TEKMOVANJIH, PRIREDITVAH IN SREČANJIH 

 

Preambula:  
Opravičevanje prisotnosti pri urah pouka kakor tudi opravičevanje ustnega ocenjevanja pred 
tekmovanji ali po njih mora potekati transparentno, po možnosti pa tudi čim bolj enakopravno 
za vse predmete in dejavnosti. 

 
1.) Ure odsotnosti zaradi nastopa na tekmovanju, prireditvi ali srečanju za šolo v času pouka so 
avtomatično opravičene. Toleranca do udeleženih učencev v takšnem primeru je obvezujoča za vse 
izvajalce pouka. Mentor dejavnosti je dolžan pravočasno obvestiti razrednika, ravnateljico in starše 
po eAsistentu. 

 

2.) Če je tekmovanje, prireditev ali srečanje, najmanj na regijski ravni, potekalo popoldne (in 
je bil učenec dopoldne v šoli) ali je potekalo oba dneva v vikendu, je učenec naslednjega dne 
opravičen tako nenapovedanega kot tudi napovedanega ustnega ocenjevanja in domačih nalog z 
enodnevnim rokom izdelave. Nalogo je učenec dolžan prinesti kasneje, napovedano ocenjevanje 
pa se izvede ob prvem možnem terminu. 
 
Učenec ni opravičen napovedanih skupinskih pisnih ocenjevanj in domačih nalog z daljšim 
rokom izdelave. 

 
3.) Odsotnost od pouka zaradi priprav na tekmovanje lahko odobri ravnateljica za ves dan, za 
posamezno uro pa učitelj izvajalec. 

 

4.) Vsa opravičila morajo biti posredovana pravočasno, torej vnaprej. To se lahko stori preko       
eAsistenta ali preko objave na oglasni deski v zbornici šole. Mentor mora seznaniti vse izvajalce, 
tako da so le-ti z zadevo seznanjeni, preden pride do morebitnega ocenjevanja. V primeru 
kakršnekoli nejasnosti se mentor dejavnosti posvetuje z ravnateljico. 
 
Dolžnosti mentorja so:  

- da o sodelovanju učenca pri dejavnosti obvesti starše (po eAsistentu, telefonu ali pisno),  
- da o opravičeni odsotnosti obvesti razrednika,   
- da o opravičilu ocenjevanja ali domačih nalog pravočasno obvesti vse izvajalce, ki bodo 

poučevali tistega učenca.  
 

Dolžnosti učenca so:  
- da pred izvedbo morebitnega ocenjevanja opozori učitelja na boniteto, ki mu pripada iz 
tega pravilnika. 

 

Dolžnosti učiteljev izvajalcev:  
- da se določil tega pravilnika dosledno držijo. To je pomembno, saj morajo učenci 
natančno vedeti, kdaj so nečesa opravičeni in kdaj niso. 
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