OŠ Toneta Okrogarja
Šolska ulica 1
1410 ZAGORJE OB SAVI
Na podlagi 51. člena Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 12/96 in spremembe) in
3. člena Pravil o prilagajanju šolskih obveznosti starši

_______________________________________________________________________________
(ime in priimek ter stalno prebivališče staršev)
in učenec/-ka

________________________________________________________________
(ime in priimek, rojstni datum ter stalno prebivališče učenca)

iz _____ razreda podajamo

PREDLOG
za dodelitev statusa
učencu/-ki

_______________________________________________________

(ime in priimek, rojstni datum ter stalno prebivališče učenca)

iz _____ razreda.
Razlogi za dodelitev statusa:

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
K predlogu v skladu s 3. členom Pravilnika o prilagajanju obveznosti za pridobitev statusa :


potrdilo o vpisu v šolo, kjer se učenec izobražuje in tekmuje (za status učenca
perspektivnega mladega umetnika) ter dokazila o dosežkih (za status vrhunskega
mladega umetnika);



potrdilo društva oz. kluba, da je registriran pri nacionalni panožni zvezi, da tekmuje
v uradnih sistemih tekmovanja te športne zveze; načrt s podatki o časovnem
tedenskem razporedu treningov, priprav in tekmovanj; načrt predvidenih odsotnosti
od pouka (za status perspektivnega športnika); dokazila o vrhunskih mednarodnih
dosežkih (status vrhunskega športnika)



izpolnjena PRILOGA 1a ali 1b.

Podpis staršev:

Podpis učenca:

_________________________________

________________________

Datum: ____________________

Datum: ___________________

Priloga 1a (za status perspektivnega in vrhunskega mladega umetnika)
Podatki o učencu in starših oziroma skrbnikih
Ime in priimek učenca
Ime in priimek očeta
Ime in priimek matere
Naslov stalnega bivališča
Telefonska številka

Oče

Mati

Ime in priimek razrednika

Razred

Izpolnijo starši oziroma skrbniki.

Podatki o šoli
Ime šole
Naslov
Telefonska številka
Elektronski naslov
Ravnatelj
Ime in priimek učitelja

Telefon

Podatki o izvajanju pouka
Učna obveznost

PON.

TOR.

SRE.

ČET.

PET.

SOB.

NED.

Pričetek in
konec pouka ter
urnik ostalih
obveznosti
Izpolni šola.

Podatki o tekmovanjih (DOKAZILA V PRILOGI)

Državna

Mednarodna
Izpolni šola.

Podpis staršev:
___________________

Žig šole:

Podpis ravnatelja šole:
___________________

Priloga 1b (za status učenca perspektivnega in vrhunskega športnika)
Podatki o učencu in starših oziroma skrbnikih
Ime in priimek učenca
Ime in priimek očeta
Ime in priimek matere
Naslov stalnega bivališča
Telefonska številka

Oče

Mati

Ime in priimek razrednika

Razred

Izpolnijo starši oziroma skrbniki.

Podatki o klubu, društvu …
Ime
Naslov
Predsednik kluba …
Telefonska številka
Elektronski naslov
Ime in priimek trenerja

Telefon

Izpolni klub.

Podatki o izvajanju dejavnosti
Trening

PON.

TOR.

SRE.

ČET.

PET.

SOB.

NED.

Pričetek in
konec vadbe ter
urnik ostalih
obveznosti
Izpolni klub.

Podatki o tekmovanjih (DOKAZILA V PRILOGI!!)

Državna

Mednarodna
Izpolni klub.

Podpis staršev:
___________________

Žig kluba:

Podpis predsednika kluba:
____________________

