Na podlagi Pravilnika o prilagajanju šolskih obveznosti (Uradni list RS, št. 38/09) in Pravil šole
o prilagajanju šolskih obveznosti lahko dijak pridobi status dijaka športnika, status dijaka
kulturnika ali status dijaka, ki se vzporedno izobražuje. Za uveljavljanje statusa dijak šoli
predloži:
- na obrazcu šole: pisno vlogo s svojim podpisom in podpisom staršev (obrazec šole),
- na obrazcu šole: potrdilo o dejavnosti dijaka v društvu, klubu ali organizaciji (navesti
je treba čas treningov, vrsto tekmovanj …).
Priloge k vlogi in potrdilu:
• za športnika – potrdilo o registraciji pri nacionalni panožni zvezi ter podatke o uradnih
tekmovanjih te športne zveze v tekočem letu, z originalnim žigom in podpisom (fotokopija
tekmovalne izkaznice ne zadošča!)
• potrdilo Nacionalnega olimpijskega komiteja o dodelitvi naziva vrhunski športnik
• potrdilo institucije, ki organizira oziroma vodi priprave (ali na raziskovalno ali kulturno delo)
Dijaki razrednikom oddajo vloge in dokazila do 30. septembra 2019.

PROŠNJA DIJAKA/STARŠEV ZA DODELITEV STATUSA DIJAKU

DIJAKINJA / DIJAK: _________________________________________________________
RAZRED: _________ RAZREDNIK: ____________________________________________
DATUM ROJSTVA: ____________________
NASLOV: _________________________________________________________________
DEJAVNOST (športna panoga, kulturno področje …) _______________________________
Podajamo naslednjo vlogo za uveljavitev statusa dijaka (na kratko napišite razloge):

Podpis staršev:

Podpis dijakinje / dijaka:

___________________________

____________________
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POTRDILO KLUBA ali DRUŠTVA
Potrjujemo, da je dijakinja / dijak _______________________________________ članica /
član _____________________________________________ in da se dejavno udeležuje
tekmovanj v (navedite športno panogo in ligo, področje kulture …) ____________________
_________________________________________________________________________.

V tekmovalnem letu 2018/2019 je dosegla/dosegel naslednje rezultate:

Potrjujemo, da se redno udeležuje treningov/priprav v času:
DAN
Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
Petek
Sobota
Nedelja

ČAS

Ime in priimek trenerja:

Potrdilo kluba

__________________________

(podpis in žig odgovorne osebe):
___________________________

Podpis trenerja:
__________________________

Priloga:
-

urnik tekmovanj
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