Osnovna šola Škofljica

VLOGA ZA DODELITEV STATUSA PERSPEKTIVNEGA ALI VRHUNSKEGA
MLADEGA UMETNIKA ZA ŠOLSKO LETO _______/________
Podpisani/-a __________________________________________________________,
(oče, mati, skrbnik)

stanujoč_____________________________________________________________,
za svojega otroka _____________________________________________________,
(ime in priimek)

učenca/-ko ____________ razreda OŠ Škofljica, ki igra

______________________________________________________
(instrument)

vlagam predlog za dodelitev statusa (obkrožite)
a) PERSPEKTIVNEGA MLADEGA UMETNIKA, ker obiskuje drugo šolo oz. drug javnoveljavni program, ima določeno število ur tedenske obveznosti in se je v preteklem
šolskem letu udeležil državnega tekmovanja s področja umetnosti.
b) VRHUNSKEGA MLADEGA UMETNIKA, ker obiskuje drugo šolo oz. drug javnoveljavni program, ima določeno število ur tedenske obveznosti in se je v preteklem
šolskem letu udeležil državnega tekmovanja s področja umetnosti in dosegel nagrado
oz. 1., 2. ali 3. mesto.
Predlogu prilagam:





potrdilo o vpisu v drugo šolo oz. drug javno-veljavni program,
potrdilo o tedenskem obsegu obveznosti v drugi šoli oz. drugem javno-veljavnem
programu,
potrdilo o udeležbi učenca/-ke na državnem tekmovanju s področja umetnosti za
preteklo šolsko leto;
potrdilo o osvojitvi nagrade oz. 1., 2. ali 3. mesta na državnem tekmovanju s področja
umetnosti za preteklo šolsko leto (le pri vlogi za status vrhunskega mladega umetnika).

Za svojega otroka Izjavljam:
 da bo zgleden/-a učenec/-ka,
 da ob koncu ocenjevalnega obdobja ne bo imel/-la negativnih ocen,
 da ne bo neopravičeno izostajal/-la od pouka,
 da ne bo kršil/-a hišnega reda in pravil šolskega reda,
 da ne bo neopravičeno zavrnil/a sodelovanje na tekmovanjih in prireditvah v okviru šole.
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Osnovna šola Škofljica
Spodaj podpisani/-a:


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



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



sem seznanjen s Pravili Osnovne šole Škofljica o prilagajanju šolskih obveznosti in bom skladno
s 5. členom podpisal dogovor s šolo, v katerem se bodo med drugim podrobno uredile
obveznosti učenca, staršev in učiteljev.

Podpis staršev oz. skrbnika:
_______________________

V/Na ______________________, ________________________
(kraj)

(datum)

Popolnoma izpolnjeno vlogo oddajte po pošti v zaprti kuverti na naslov Osnovna šola Škofljica,
Klanec 5, 1291 Škofljica, s pripisom ''Status umetnika''. Kuverto lahko učenec ali starši oddajo tudi v
tajništvu šole. Vloga se odda najkasneje do 23. septembra oz. 20. januarja v tekočem šolskem letu.
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