POLETNA ŠOLA SLOVENŠČINE ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE SLOVENSKEGA
POREKLA, KI ŽIVIJO V TUJINI (10–15 let)
Rok za prijavo: 15. 5. 2018
Če bo kandidat na poletno šolo sprejet, je kotizacija naslednja:
•

Kotizacija 25 Eur:

Starši bodo o izboru obveščeni v začetku junija 2018.
Starši, ki prijavljajo otroka na Poletno šolo slovenščine, naj do roka pošljejo podpisano in nato
skenirano prijavnico po elektronski pošti na: jasmina.ilic@zdruzenje-sim.si.

PRIJAVNICA
(Izpolnite s tiskanimi črkami, da se tako izognemo nepotrebnim zapletom pri medsebojnem obveščanju.)

Združenje Slovenska izseljenska
. matica, Cankarjeva 1, 1000 ,
Tel.: 00386 1 24 10 282

.

Spletna stran: www.zdruzenje-sim.si; e-pošta: jasmina.ilic@zdruzenje-sim.si
*Priimek in ime udeleženca
*Datum rojstva
*Kraj rojstva
*Spol
*Ulica, hišna številka
*Poštna številka, kraj
*Država
*Telefon/faks
*Naslov e-pošte, na katero
pošiljamo informacije o Poletni
šoli (s tiskanimi črkami)
*Ali je vaš otrok slovenskega porekla?
DA
NE

Poskušajte oceniti stopnjo znanja slovenskega jezika vašega otroka:
(dvakrat kliknite v kvadratek in označite 'potrjeno')
začetnik

nadaljevalec

izpopolnjevalec

Če ste označili 'začetnik', prosimo, navedite, katere druge jezike otrok govori/razume.

Ali vaš otrok obiskuje dopolnilni pouk slovenščine v tujini?
(dvakrat kliknite v kvadratek in označite 'potrjeno')
DA
Ime in priimek učitelja:
Število let obiskovanja pouka:
NE
Navedite razloge, zaradi katerih otrok pouka ne obiskuje:
pouk v državi, kjer bivamo, ni organiziran
pouk v mestu/okolici, kjer živimo, ni organiziran
drugi razlogi (prosimo, navedite):
Motivacijska izjava (1500 znakov brez presledkov)
Zakaj bi se vaš otrok rad udeležil Poletne šole slovenščine in kaj od udeležbe pričakuje?
Prosimo, da se o učenju jezika v Sloveniji pogovorite z otrokom in motivacijsko izjavo napišete skupaj.
Starejši otroci lahko izjavo napišejo sami v sodelovanju s starši. Motivacijska izjava je eden od prednostnih
kriterijev pri izboru.

Katerih Poletnih šol slovenščine se je vaš otrok udeležil v zadnjih treh letih?
(dvakrat kliknite v kvadratek in označite 'potrjeno')
Poletna šola 2017: Gorenje pri Zrečah
Poletna šola 2016: Radenci
Poletna šola 2015: Planica
*Napišite, na kaj naj bomo pozorni pri otroku glede na njegovo zdravstveno stanje, omejitve, posebne
potrebe (npr. alergije, jemanje zdravil, prehranjevanje, športne spretnosti – npr. plavalec/neplavalec ...):

*Napišite naslov sorodnikov ali znancev v Sloveniji, ki ste jih obvestili, da bo vaš otrok obiskoval Poletno
šolo slovenščine. Dogovorite se z njimi za morebitno skrbstvo – nadomeščanje staršev v nujnih
primerih. V primeru, da so starši v času poletne šole v Sloveniji, napišite naslov začasnega bivališča
in kontakte v Sloveniji. V primeru, da sorodnikov v Sloveniji nimate, napišite svoje kontakte.

Ime in priimek:
Naslov (ulica, hišna številka, pošta, država):

Napišite elektronski naslov za kontakt v Sloveniji (s tiskanimi črkami):
Telefon:
IZJAVA STARŠEV
Spodaj podpisani/-a izjavljam, da sem podal/-a vse potrebne podatke, ki so pomembni za udeležbo otroka
na Poletni šoli slovenščine, in jamčim za njihovo resničnost, točnost in popolnost.
Če bo otrok sprejet na Poletno šolo slovenščine, se bom z njim pred odhodom pogovoril/-a o pomenu učenja
jezika in spoznavanja kulture v Sloveniji. Zavedam se, da se od udeležencev pričakuje, da pouk obiskujejo
redno in motivirano, da usvojijo čim več jezikovnih znanj in po zaključku šole še naprej obiskujejo
dopolnilni pouk slovenščine, če je le-ta v državi, kjer živijo, organiziran.
Sprejemam pogoje udeležbe, program Poletne šole slovenščine in hišni red CŠOD. Zavezujem se, da
bo zgoraj navedena oseba za nadomeščanje staršev v nujnih primerih (zdravstveni problemi ali
ponavljajoče neustrezno obnašanje otroka) nemudoma prišla po otroka, če bo to potrebno zaradi
zagotavljanja varnosti in zdravja otrok ali zaradi zagotavljanja kakovostne izvedbe programa šole
(pouk slovenščine in druge dejavnosti).
Zavezujem se, da bo otrok na Poletni šoli slovenščine ostal celoten čas od 15. 7. do 21.7. 2018. Skrajšano
bivanje je možno le v primeru bolezni (z zdravniškim opravičilom).
Izjavljam, da bom organizatorja nemudoma obvestil, če bo otrok v letu 2018 sprejet tudi na kakšno drugo
šolo slovenščine, ki bo sofinancirana s strani Republike Slovenije. V tem primeru se bomo odločili za
udeležbo na le eni šoli.
Dovoljujem prevoz otroka do zdravstvene ustanove zaradi zagotavljanja medicinske pomoči.
Dovoljujem, da organizatorji Poletne šole po presoji udeležencem vzamejo mobilne telefone in druge
elektronske naprave in jim njihovo uporabo dovolijo le ob vnaprej določenih urah. Soglašam, da prevzemam
odgovornost za morebitno izgubo, poškodovanje, ipd. mobilnega telefona ali druge elektronske naprave, ki
jo bo imel otrok pri sebi na Poletni šoli.
S podpisom soglašam, da se otroka med izvajanjem Poletne šole slovenščine intervjuva, snema in slika za
namene promocije ter poročanja o dogodku.
Podpis staršev:

Datum:

POMEMBNE INFORMACIJE
Starši ste nas dolžni seznaniti z zdravstvenim stanjem otroka, opozoriti na njegove zdravstvene omejitve
in posebne potrebe, ki so pomembne za zagotavljanje varnosti in zdravja otrok.
Pred odhodom v tujino ste starši dolžni v državi stalnega bivališča za svojega otroka za čas trajanja
Poletne šole slovenščine urediti zdravstveno zavarovanje za tujino. O postopku in pogojih zavarovanja,
ki so vezani na mednarodne sporazume o socialnem zavarovanju, se pozanimajte na pristojnih
institucijah zdravstvenega zavarovanja v državah, iz katerih prihajate.
Urediti morate tudi dodatno komercialno zdravstveno zavarovanje (npr. prek CORIS-a ali podobne
ustanove). Obe potrdili boste oddali organizatorju šole ob prihodu.
Organizatorji bomo udeležencem v času poletne šole navodila posredovali v slovenščini. Začetnikom, ki ne
govorijo slovensko, bomo po dogovoru splošna navodila prvi dan po uvodnem sestanku s starši posredovali
tudi v angleščini.
Prijava velja le za otroka, ki je naveden v prijavnici.
Če se v poletno šolo vključi otrok s posebnimi potrebami, se je potrebno vnaprej pogovoriti z vodjo
izbranega doma o morebitni strokovni oskrbi oziroma spremstvu.
Če moramo biti organizatorji poletne šole pri otroku pozorni še na kaj, kar ni navedeno v prijavnici, ste nas
starši o tem dolžni obvestiti.
*Osebni podatki se zbirajo za namen prijave na poletno šolo in za obveščanje staršev oz. skrbnikov
otroka o otroku v času trajanja poletne šole.

