VLOGA ZA DODELITEV STATUSA
ŠPORTNIKA/ŠPORTNICE UČENCU/UČENKI
Starši učenca/učenke _________________________________________________________,
prosimo ravnateljico OŠ Sostro, da mu/ji po posvetovanju z oddelčnim učiteljskim zborom za
šolsko leto ___________ dodeli status* (ustrezno obkroži):
učenca perspektivnega športnika
učenca vrhunskega športnika

Učenec in starši prosimo, da se učencu prilagodijo naslednje šolske obveznosti:
a) obiskovanje pouka in drugih dejavnosti (navedite, kakšne prilagoditve učenec potrebuje)
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

b) načini in roki za ocenjevanje (navedite, kakšne prilagoditve učenec potrebuje)
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

I. Podatki o učencu in njegovih starših oz. skrbnikih:
Ime in priimek učenca:
Datum rojstva:
Ime in priimek matere:
Ime in priimek očeta:
Naslov stalnega prebivališča:
Doma:
Telefonska številka:

Služba:

Mobilni telefon:

Oče:
Mati:

Razred:
Ime in priimek razrednika:

* V obrazcu v nadaljevanju zaradi lažje berljivosti uporabljamo zgolj moško obliko, napisano pa se nanaša na oba spola.

II. Podatki o nacionalni panožni zvezi:
Ime:
Naslov:
Telefonska številka:
Faks:
Ime in priimek predstavnika:

III. Podatki o društvu oz. klubu:
Ime:
Naslov:
Telefonska številka:
Faks:
Ime in priimek predstavnika:

IV. Podatki o trenerju:
Ime in priimek:
Naslov:
Strokovni naziv:
Telefonska številka:

V. Podatki o lokaciji in času treniranja:
Naslov prostora oz. objekta, kjer se
odvijajo treningi:
ponedeljek:
torek:
sreda:
četrtek:
petek:
sobota:
nedelja:

Pričetek in konec treninga:

VI. Podatki o športnih dosežkih
1. Individualni športni dosežki v preteklem šolskem letu, sezoni (vsaj od 1. 5. 2021 do 31.
5. 2022):
Datum

Kraj tekmovanja

Vrsta tekmovanja

Disciplina

Rezultat

Mesto

2. Športni dosežki v ekipnih športih v preteklem šolskem letu, sezoni (od 1. 5. 2021 do 31.5.
2022):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Nastopa v:
a) pionirski reprezentanci Slovenije (U-14)
b) kadetski reprezentanci Slovenije (U-16)
c) mladinski reprezentanci Slovenije (U-18) / (U-20)
d) članski reprezentanci Slovenije

Podpis staršev:

Podpis učenca:

Podpis trenerja:

___________________

___________________

__________________

Podpis odgovorne osebe v društvu/klubu:
___________________

Kraj in datum: _________________________

Žig društva/kluba:

OBVEZNE PRILOGE:
- potrdilo, da je učenec registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in tekmuje v uradnih
tekmovanjih nacionalnih panožnih zvez (priznamo tudi fotokopijo tekmovalne kartice za tekoče leto),
- razpored načrtovanih tekmovanj v tekočem šolskem letu,
- dokazilo o vrhunskem športnem dosežku mednarodne vrednosti (status vrhunskega športnika).

