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                                P R E D L O G 
     za dodelitev statusa učenca/ke perspektivnega mladega umetnika  
 
Podpisani ………………………………..., iz……………………….……………………………………………… 
                                                (priimek in ime)                                                                                          (naslov bivališča – kraj in ulica) 

vlagam pisni predlog za dodelitev statusa sinu/hčeri ………………..…….…………..…..…, učencu/ki 
                                                                                                                                                                   (priimek in ime) 

…...…………... razreda, Osnovne šole Pohorskega bataljona Oplotnica,  ki se vzporedno izobražuje v  
   (razred in oddelek) 

……………………..………………………………….… umetniška smer…………………………………….  
                                     (ime ustanove, šole))                                                                                                                   (vpišite smer izobraževanja)                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Istočasno izjavljam, da:  

 bo zgleden učenec/ka,  

 ob koncu ocenjevalnih obdobij ne bo imel/a negativnih ocen, 

 ne bo neopravičeno izostajal/a od pouka 

 ne bo imel/a izrečenega vzgojnega opomina, 

 ne bo kršil/a hišnega reda in pravil šolskega reda.  
 

Ter soglašam, da se mu/ji lahko začasno ali trajno odvzame status oziroma mu/ji status miruje, če: 

 mu/ji bo izrečen vzgojni opomin, 

 bo zlorabil/la opravičevanje, 

 bo dobil/a pri predmetu ali predmetih v ocenjevalnem obdobju zaporedoma več negativnih ocen; 

 bo imel/a v ocenjevalnem obdobju zaključeno, glede na njegove/ne sposobnosti, eno ali več 
negativnih ocen;  

 bo neopravičeno zavrnil/a sodelovanje na tekmovanjih in prireditvah v okviru šole, 

 bo s svojim odnosom oviral/a in moti/la učence in učitelje pri rednem pouku, 

 bo kršil/a hišni red in pravila šolskega reda. 
 
Predlogu prilagam: 
  (ustrezno označite) 

 
potrdilo o vpisu v drugo šolo z javnoveljavnim programom, 

 
potrdilo o tedenskem obsegu obveznosti v drugi šoli  z javnoveljavnim programom  (urnik pouka,   
urnik vaj, urnik ostalih obveznosti v zvezi s programom šole), 
 
potrdila o priznanjih, diplomah, medaljah doseženih na državnih in mednarodnih tekmovanjih    
s področja umetnosti v preteklem šolskem letu.  
 

 
Kraj in datum: ……………………………………  Podpis starša/skrbnika(oče): ………………...………….… 
                                            
 
                                                                            Podpis starša/skrbnika(mati): ………...………...…………                                      
 
 
Obvezne priloge:  
- potrdilo o vpisu v drugo šolo z javnoveljavnim programom, 
- potrdilo o tedenskem obsegu obveznosti v drugi šoli  z javnoveljavnim programom   
  (urnik pouka, urnik vaj, urnik ostalih obveznosti v zvezi s programom šole),   
- potrdila o priznanjih, diplomah, medaljah doseženih na državnih in mednarodnih tekmovanjih  
  s področja umetnosti v preteklem šolskem letu. 
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