Številka: ………….

Šolsko leto 2018/19
PROŠNJA ZA ODOBRITEV STATUSA DIJAKA

Dijak/-inja __________________________________ iz _________ oddelka,
v šolskem letu 2018/19 zaprošam za (obkroži enega od spodaj navedenih statusov):
-

status dijaka, ki se vzporedno izobražuje,
status dijaka tekmovalca iz znanja (tudi mladi raziskovalci),
status dijaka perspektivnega športnika,
status dijaka vrhunskega športnika,
status dijaka z izjemnim udejstvovanjem na šoli.

UTEMELJITEV:

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE UTEMELJITVE:
Napiši:
 kolikokrat tedensko in koliko časa se udeležuješ dejavnosti,
 koliko časa se že ukvarjaš s to dejavnostjo,
 na kateri ravni zahtevnosti tekmuješ (priloži sistem tekmovanj, če obstaja),
 navedi vse rezultate na tekmovanjih doma in v tujini v zadnjih dveh letih (če je mogoče,
priloži potrdila),
 napiši predvidene izostanke od pouka,
 priloži urnik treningov oziroma vaj in
 razpored tekmovanj oziroma nastopov v šolskem letu 2018/19.
Dijaki raziskovalci napišite:
 naslov naloge,
 kratek oris dela,
 čas aktivnega dela naloge in
 ime mentorja.
OBVEZNE PRILOGE
Za vzporedno izobraževanje dijak prošnji priloži potrdilo o vpisu v drugo šolo in urnik.
Tekmovalec iz znanja priloži potrdilo mentorja o pripravljanju in sodelovanju v uradnem
tekmovanju iz znanja.
Mladi raziskovalec priloži mnenje mentorja.
Dijak športnik priloži potrdilo o članstvu v klubu ali društvu, potrdilo o registraciji pri nacionalni
panožni športni zvezi, potrdilo o statusu tekmovalca, mnenje mentorja ali trenerja, urnik
treningov in tekmovanj, listino o dodelitvi naziva vrhunski športnik.
Dijaki, ki ste imeli v šolskem letu 2017/18 katerikoli status in ob koncu leta niste oddali
izpolnjenega osebnega izobraževalnega načrta, le-tega obvezno priložite prošnji.
Prošnjo z vsemi dokazili, pogodbami, mnenji in podpisi oddajte v tajništvu do 28. 9. 2018, razen
mladih raziskovalcev, ki jo boste oddali do 26. 10. 2018.
O vlogi za pridobitev statusa odloči ravnatelj najkasneje v tridesetih dneh po prejemu
popolne vloge s sklepom, ki ga vroči dijaku najkasneje v osmih dneh po odločitvi.
Mnenje in podpis staršev:

Mnenje in podpis razrednika/-čarke:

Seznanjen/-a sem s pravilnikom o pravicah in dolžnostih dijakov/-inj s posebnim
statusom. Podatke dajem v namen pridobitve statusa.

Datum: ___________

Podpis dijaka/-inje: ____________________

