OSNOVNA ŠOLA IVANA
GROHARJA ŠKOFJA LOKA
PODLUBNIK 1
4220 ŠKOFJA LOKA
TEL.: (04) 506 11 13 FAKS (04) 512 51 41
e-pošta: os.ivanagroharja@guest.arnes.si spletna stran: http://www.groharca.si/

Na podlagi 51. člena Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 12/96, 81/06, 102/07, 63/13; ZoOŠ) in 4. člena
Pravil o prilagajanju šolskih obveznosti

Podpisani/-a ______________________________________________________________,
(oče, mati, skrbnik)

stanujoč __________________________________________________________________,
za mojega otroka, ____________________________________, učenca/-ko____________ razreda
Osnovne šole Ivana Groharja

vlagam PREDLOG ZA DODELITEV STATUSA UČENCA PERSPEKTIVNEGA ŠPORTNIKA.

Predlogu prilagam:


potrdilo o registraciji pri nacionalni panožni športni zvezi in da tekmuje v uradnih tekmovanjih
te nacionalne panožne športne zveze;



potrdila o rezultatih oz. dosežkih v preteklem šolskem letu;



urnik tedenske obremenitve v športni panogi in razpored obsega dejavnosti, tekmovanj ali
nastopov v tekočem šolskem letu;



kontaktne podatke od trenerja učenca (ime in priimek, telefonska številka, naslov e-pošte).

Spodaj podpisani/-a:


dovoljujem, da lahko šola uporabi podatke iz prilog za namen dodelitve statusa in



se zavezujem, da bom šoli nemudoma sporočil/-a vsako spremembo, ki bi vplivala na
upravičenost do dodelitve statusa.

Podpis staršev oz. skrbnika:

V/na ___________________, _______________
(kraj)

(datum)

______________________________

OSNOVNA ŠOLA IVANA
GROHARJA ŠKOFJA LOKA
PODLUBNIK 1
4220 ŠKOFJA LOKA
TEL.: (04) 506 11 13 FAKS (04) 512 51 41
e-pošta: os.ivanagroharja@guest.arnes.si spletna stran: http://www.groharca.si/

Na podlagi 51. člena Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 12/96, 81/06, 102/07, 63/13; ZoOŠ) in 4. člena
Pravil o prilagajanju šolskih obveznosti

Podpisani/-a ______________________________________________________________,
(oče, mati, skrbnik)

stanujoč __________________________________________________________________,
za mojega otroka, ____________________________________, učenca/-ko____________ razreda
Osnovne šole Ivana Groharja

vlagam PREDLOG ZA DODELITEV STATUSA UČENCA VRHUNSKEGA ŠPORTNIKA.

Predlogu prilagam:
 potrdilo, da je učenec član državne reprezentance;


potrdilo nacionalne panožne zveze o doseženem vrhunskem športnem dosežku mednarodne
vrednosti v preteklem šolskem letu;



potrdilo o registraciji pri nacionalni panožni športni zvezi in da tekmuje v uradnih tekmovanjih
te športne zveze;



potrdila o priznanjih oziroma dosežkih v preteklem šolskem letu;



urnik tedenske obremenitve v športni panogi in razpored obsega dejavnosti, tekmovanj ali
nastopov v tekočem šolskem letu



kontaktne podatke od trenerja učenca (ime in priimek, telefonska številka, naslov e-pošte).

Spodaj podpisani/-a:


dovoljujem, da lahko šola uporabi podatke iz prilog za namen dodelitve statusa in



se zavezujem, da bom šoli nemudoma sporočil/-a vsako spremembo, ki bi vplivala na
upravičenost do dodelitve statusa.
Podpis staršev oz. skrbnika:

V/na ___________________, _______________
(kraj)

(datum)

______________________________

