Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju
Cesta v Dobrovce 21,
2204 Miklavž na Dravskem polju

VLOGA ZA PRIDOBITEV STATUSA

Starša oziroma zakoniti zastopniki _________________________________________________
(ime in priimek staršev oziroma zakonitih zastopnikov)

predlagamo,
da _________________________________________ , rojen/a ___________________ ,
(ime in priimek učenca/učenke)

naslov bivališča ___________________________________________ , ki v šolskem letu ______________
obiskuje __________ oddelek,
v tem šolskem letu pridobi status

a) učenca perspektivnega športnika

b) učenca perspektivnega mladega umetnika

Po Zakonu ZŠpo-1 v 32. členu je posameznik registriran kot športnik, če je star najmanj 12 let. Iz tega
izhaja, da je možno vložiti VLOGO ZA PRIDOBITEV STATUSA šele, ko otrok dopolni 12 let starosti.

Opomba: ob izpolnjeni vlogi za pridobitev statusa obvezno izpolnite še spodnji obrazec s katerim želite
uveljavljati pravico iz 51. člena Zakona o Osnovni šoli.

Datum:

Podpis staršev oziroma zakonitih zastopnikov:

___________________

____________________________________________
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2204 Miklavž na Dravskem polju

STATUS UČENCA PERSPEKTIVNEGA ŠPORTNIKA oziroma
STATUS UČENCA PERSPEKTIVNEGA MLADEGA UMETNIKA
Podatki o učencu in njegovih starših oziroma skrbnikih
Ime in priimek učenca

Datum rojstva:

Ime in priimek očeta
Ime in priimek matere
Naslov stalnega prebivališča
Doma
Telefonska številka

Služba

Mobitel

Oče
Mati

Razred
Ime in priimek razrednika
S podpisom potrjujemo, da smo seznanjeni s pravili o prilagajanju šolskih obveznosti, še posebej s prilagoditvami pri
ocenjevanju, z opravičevanjem odsotnosti učenca od pouka ter z obveznostmi učenca.
Podpis staršev (skrbnikov)

Podatki o društvu oziroma klubu in trenerju oziroma mentorju
Naziv društva, šole
Ime in priimek odgovorne osebe
Telefonska številka
Naslov
Ime in priimek trenerja oziroma mentorja
Telefonska številka trenerja oziroma mentorja

Datum: __________________

Podpis trenerja oziroma mentorja:

Žig

____________________

Obvezne priloge:
•
•
•

potrdilo nacionalne panožne zveze o registraciji,
dokazila o sodelovanjih v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez v lanskem šolskem letu,
dokazila o sodelovanjih na državnih tekmovanjih na področju umetnosti v lanskem šolskem letu.
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