Osnovna šola Mengeš

VLOGA ZA PRIDOBITEV STATUSA (obkrožite):
a) učenca perspektivnega športnika
b) učenca vrhunskega športnika
Podatki o učencu

Razred:

Ime in priimek:
Naslov:
Datum in leto rojstva:
Razrednik:
Športna disciplina, ki jo učenec trenira:

Učenec je član kluba, ki je registriran pri nacionalni panožni zvezi. (Navedite ime in naslov kluba.)
Ime:
Naslov:
Telefonska številka:

e-pošta:
Podatki o lokaciji oziroma načinu treniranja/učenja

Naslov prostora oziroma objekta,
kjer se vadba odvija:→
Termin/pričetek in konec vadbe/
število vadbenih enot na teden

Pon

Tor

Sre

Čet

Pet

Sob

Ned

Spodaj podpisani ________________________________ , stanujoč _________________________________
izjavljam, da se moj otrok




udeležuje tekmovanj, ki so del tekmovalnih sistemov nacionalnih panožnih zvez,
je uspešen pri šolskem delu,
spoštuje pravila šolskega reda Osnovne šole Mengeš

Kraj in datum:

_____________________________
_____________________________

Podpis obeh staršev/ skrbnikov:

____________________________
____________________________

 Obvezne priloge:

- vloga, ki jo izpolni klub (obrazec) – za status perspektivnega in vrhunskega športnika
- uradno potrdilo o registraciji športnika pri nacionalni panožni zvezi – za status perspektivnega in vrhunskega
športnika,
- potrdilo, da je učenec član državne reprezentance – za status vrhunskega športnika
-uradno potrdilo o vrhunskem športnem dosežku mednarodne vrednosti – za status vrhunskega športnika
Vlogo, skupaj z dokazili, oddajte po pošti v zaprti kuverti na naslov Osnovna šola Mengeš, Šolska ulica 11,
1234 Mengeš, s pripisom »Status«. Kuverto lahko učenec ali starši oddajo tudi v tajništvu šole, najkasneje
do 22. septembra 2018.

Osnovna šola Mengeš

VLOGA ZA PRIDOBITEV STATUSA PERSPEKTIVNEGA ŠPORTNIKA IN
VRHUNSKEGA ŠPORTNIKA – izpolni klub
Ime in priimek učenca:

Učenec je član kluba, ki je registriran pri nacionalni panožni zvezi. (Navedite ime in naslov kluba.)
Ime:
Naslov:
Telefonska številka:

e-pošta:

Ime in priimek predsednika:
Ime in priimek trenerja:
Podatki o lokaciji oziroma načinu treniranja/učenja
Naslov prostora oziroma objekta,
kjer se vadba odvija:→
Termin/pričetek in konec vadbe/
število vadbenih enot na teden

Pon

Tor

Sre

Čet

Pet

Sob

Ned

Doseženi rezultati na državnem in mednarodnem nivoju v preteklem šolskem letu:
Posamezno:

Skupinsko/ekipno:

Predviden obseg najpomembnejših tekmovanj, nastopov oz. dejavnosti v tem šolskem letu:

Trenerjevo mnenje in ocena individualne uspešnosti učenca:

Datum:

Podpis trenerja:

Podpis predsednika:

__________________

___________________________

_________________________

Uradni žig
društva/kluba/organizacije,…

žig

