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1. O TEKMOVANJIH SPLOŠNO

Na šoli v okviru pouka in zunaj njega potekajo različna tekmovanja.
Športna tekmovanja so organizirana na nivoju šole, občine, regije in države. Organizirajo jih
različne športne zveze, športni aktivi na šolah, odvisno od nivoja tekmovanja.
Tekmovanja iz znanja so šolska, regijska in državna. Organizirajo jih razni zavodi, zveze, društva
in posamezne šole.
Seznam tekmovanj, katerih se bo udeležila šola, je objavljen v Letnem delovnem načrtu šole in na
šolski spletni strani, za tekoče šolsko leto. Šola pa se lahko med letom odloči za novo tekmovanje in
o tem poroča v letnem poročilu za preteklo šolsko leto, ki ga sprejme vsako tekoče šolsko leto za
preteklo šolsko leto. Določenega tekmovanja se zaradi objektivnih razlogov šola tudi ne udeleži, ter
prav tako o tem poroča v letnem poročilu.

2. PRIJAVE IN PREVOZ NA TEKMOVANJA

Na športna tekmovanja učence prijavi šola. Učenci, ki imajo status športnika, so se dolžni udeležiti
športnih tekmovanj, na katera jih prijavi učitelj športa.
Na šolska tekmovanja iz znanja se učenci prijavijo samo na pobudo učitelja, oziroma željo staršev.
Na tekmovanja višjega nivoja pa se učenci uvrstijo glede na dosežke na šolskem tekmovanju.
Za prevoz na tekmovanja poskrbi šola v sodelovanju z drugimi lokalnimi šolami ali športnimi klubi.
Če pa je število udeležencev zelo majhno in smotrnost tekmovanja ni pomembna, pa za to lahko
poskrbijo tudi starši sami.
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3. PRIPRAVA NA TEKMOVANJA

Na športna tekmovanja se učenci pripravljajo v okviru pouka športa in interesnih dejavnosti na šoli,
ter tudi v okviru športnih klubov, v katerih trenirajo.

Na tekmovanja iz znanja se pripravljajo v okviru rednega pouka, dodatnega pouka, interesne
dejavnosti in samostojno doma.

4. PLAČILO PRIJAVNINE NA TEKMOVANJE

Prijavnino na tekmovanja, kjer je ta zahtevana s strani organizatorja tekmovanja (večina tekmovanj),
praviloma plačajo starši.
Prijavnino plača šola izključno samo v naslednjih primerih:


če je na šoli organizirana dejavnost (dodatni pouk, interesna dejavnost, ali kakšen druga
dejavnost po pouku), ki pomaga pri pripravi na tekmovanje in se je učenec redno udeležuje.
Kot redno udeleževanje se smatra vsaj 90 % prisotnost na urah (opravičena odsotnost zaradi
bolezni, zadržanosti,… je s tega procenta seveda izvzeta);



če se učenec kljub neobiskovanju priprav uvrsti na višji nivo tekmovanja;

Pred tekmovanji, kjer je potrebno plačilo prijavnine je učitelj organizator dolžan razdeliti prijavnice
na tekmovanje vsem zainteresiranim učencem. Vsi, ki se želijo tekmovanja udeležiti, morajo
podpisano prijavnico vrniti učitelju pred tekmovanjem, drugače se učenec tekmovanja ne more
udeležiti.
Znesek prijavnine na tekmovanje bo zabeležen na mesečni položnici za prehrano in ga je starš, ki je
podpisal prijavnico, dolžan plačati.
Dokler starši ne poravnajo obveznosti plačila prijavnine na tekmovanje, se učenec ne more udeležiti
nadaljnjih tekmovanj.
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5. OBVEZNOSTI

Šola:


objavi seznam tekmovanj v letnem delovnem načrtu in na šolski spletni strani,



obvesti učence o datumih, krajih in načinu prijave,



prijavi učence na tekmovanje,



vodi evidenco o prijavah in doseženih rezultatih,



organizira prevoz in spremstvo na tekmovanje, ter o tem obvesti učence,



pomaga učencem pri pripravi na tekmovanja.

Učenci:


se udeležijo tekmovanja na katerega se prijavijo,



primerno in odgovorno se vedejo pred, med in po tekmovanjih,



nadomestijo zamujeno učno snov v času tekmovanja,



se pripravijo na tekmovanje po najboljših močeh.

Starši:


plačajo prijavnino, če le to organizator zaračuna,



poskrbijo, da se učenci udeležijo tekmovanj,



po potrebi poskrbijo za prevoz otroka na tekmovanje.

Dokument je bil predstavljen zaposlenim, Svetu staršev in Svetu zavoda, ter bil potrjen tudi
30.9.2019 na svetu šole.
Ta pravilnik s številko 007 - 245 /2019 prične veljati s 1.10.2019.
Spremembe in dopolnitve pravilnika se sprejemajo in dopolnjujejo po postopku, ki velja za sprejem
splošnih aktov zavoda.

Ravnatelj:

PIRC Peter
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