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 MLADEGA UMETNIKA.

Predlogu prilagam:


potrdilo o vpisu v drugo institucijo, društvo, oz. drug javnoveljavni program;



potrdilo o tedenskem obsegu obveznosti v drugi instituciji, društvu;



potrdilo o udeležbi učenca/-ke na državnem tekmovanju/-ih s področja umetnosti za preteklo
šolsko leto;



kontaktni podatki od mentorja (številka telefona in e-naslov).

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 MLADEGA UMETNIKA.

Predlogu prilagam:


potrdilo o vpisu v drugo institucijo, društvo, oz. drug javnoveljavni program;



potrdilo o tedenskem obsegu obveznosti v drugi instituciji, društvu;



potrdilo o osvojitvi nagrade oziroma 1., 2. ali 3. mesta na državnem tekmovanju/-ih s
področja umetnosti za preteklo šolsko leto;



kontaktni podatki od mentorja (številka telefona in e-naslov).

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)

______________________________

