Osnovna šola n. h. Maksa Pečarja
Črnuška cesta 9, 1231 Ljubljana Črnuče,
Slovenija
tel.:+386 1 5896-312
telefaks:+386 1 5896 317

PRILOGA 4
_____________________________
_____________________________
(ime, priimek, naslov staršev/skrbnikov)
VLOGA
za dodelitev statusa umetnika
šolsko leto: 20___/___
Ime in priimek starša/skrbnika: __________________________________________
Naslov:_____________________________________________________________
Telefon:_________________
Ime in priimek učenca/-ke: ______________________________________________
Razred: ________ Datum rojstva: ________________________________________
Umetniška
dejavnost:___________________________________________________________
Kulturno vzgojna ustanova:______________________________________________
Telefon: _____________________
Starši učenca/-ke predlagamo, da se sinu/hčeri v šolskem letu 20__/__ dodeli status
umetnika (obvezno obkrožite črko pred nazivom statusa, ki ga predlagate):
•
•
•

status C
status B
status A

Za upravičenost dodelitve statusa prilagamo naslednja dokazila:
Za status C:
-

potrdilo o vpisu v kulturno-umetniško ustanovo,
obseg ter termini vaj, ki jih ima učenec ali učenka.

za status B:
- potrdilo o vpisu v kulturno umetniško-ustanovo in obseg ter termini vaj, ki jih ima
učenec ali učenka,
- potrdilo organizatorja tekmovanja o udeležbi na državnem tekmovanju s področja
umetnosti v preteklem šolskem letu,
- potrdilo, da se udeležuje državnih tekmovanj s področja umetnosti v tekočem
šolskem letu,
- načrt tekmovanj v tekočem šolskem letu, ki ga izda kulturno-umetniška ustanova,
društvo ali organizator tekmovanja,
- termini priprav na tekmovanja (v kolikor so že znani),
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-

kategorije, za katere nastopa.

Status A
- potrdilo o vpisu v kulturno umetniško-ustanovo in obseg ter termini vaj, ki jih ima
učenec ali učenka,
- potrdilo organizatorja tekmovanja o udeležbi na državnem tekmovanju s področja
umetnosti v preteklem šolskem letu,
- potrdilo, da se udeležuje državnih tekmovanj s področja umetnosti v tekočem
šolskem letu,
- načrt tekmovanj v tekočem šolskem letu, ki ga izda kulturno-umetniška ustanova,
društvo ali organizator tekmovanja,
- termini priprav na tekmovanja (v kolikor so že znani),
- kategorije, za katere nastopa,
- ali je dosegel v preteklem šolskem letu zlato priznanje (oziroma enega od treh
mest oziroma nagrad),
- potrdilo o udeležbi na državnih ali mednarodnih tekmovanj s področja umetnosti
za tekoče šolsko leto.
•
-

Izjavljam, da:

se bo učenec/-ka trudi/-la pri šolskem delu,
ob koncu ocenjevalnih obdobij ne bo imel/-a skupno negativno ocenjeno znanje iz
predmeta ali več predmetov,
da bo zgled pri ravnanju v medsebojnih odnosih med udeleženci šole,
bo le opravičeno izostajal/-a od pouka,
bo ravnal/-a v skladu z določili šolskega hišnega reda in pravili šolskega reda.

Soglašam, da se mu/ji lahko odvzame status:
- če po svoji krivdi ne izpolnjuje dogovorjenih obveznosti iz tega dogovora.
Datum: ___________________
Podpis starša/skrbnika:__________________
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