Šoštanj, 13. 6. 2018
Spoštovani starši!
V okviru projekta Izzivi medkulturnega sobivanja organiziramo

POLETNE POČITNIŠKE AKTIVNOSTI
Druženje, zabavne in športne aktivnosti in učenje slovenskega jezika skozi
igro.
Poletne počitniške aktivnosti so namenjene učencem priseljencem, ki so 1. ali 2. leto v
Sloveniji. Namenjene so predvsem druženju otrok priseljencev, vključevale pa bodo družabne
in športne igre, ustvarjanje …
Aktivnosti bodo potekale od torka, 26. 6. 2018, do petka, 29. 6. 2018, od 9. do 12. ure v
prostorih OŠ Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj in v okolici šole. Aktivnosti bo vodila Barbara
Vinkler, multiplikatorka projekta SIMS.
Na aktivnosti se prijavite tako, da izpolnite priloženo prijavnico. Prav tako vas prosimo, da
izpolnite izjavo, s katero dovoljujete, da za namen projekta občasno fotografiramo ali
snemamo dejavnosti, ki bodo potekale v okviru teh aktivnosti. V kolikor tega ne želite, vam
izjave ni potrebno izpolniti. Vsekakor pa upamo, da nam boste dovolili, da lahko pokažemo
primere dobre prakse.
Izpolnjeno prijavnico in izjavo oddajte ali vašemu razredniku ali multiplikatorki Barbari Vinkler
najkasneje do srede, 20. 6. 2018.

Barbara Vinkler,
multiplikatorka SIMS

mag. Majda Zaveršnik Puc,
ravnateljica OŠ KDK Šoštanj

PRIJAVNICA
Spodaj
podpisan/-a
____________________________________________
(mati/oče/skrbnik/-ca) želim, da se moj otrok ___________________________________ (ime
in priimek otroka), ki obiskuje ___. razred, udeleži poletnih počitniških aktivnosti, ki bodo
potekale v okviru projekta Izzivi medkulturnega sobivanja.
Napišite vašo telefonsko številko: _______________________
Podpis starša ali skrbnika:
______________________
V Šoštanju, dne _______________

IZJAVA O FOTOGRAFIRANJU, SNEMANJU IN JAVNI OBJAVI
Spodaj podpisan/-a ____________________________________________ (mati/oče/skrbnik/-ca) se
strinjam, da za namene projekta lahko fotografirate in snemate vse dejavnosti mojega otroka
_________________________________________ (ime in priimek otroka), ki bodo potekale na
delavnicah, v okviru projekta. Prav tako dovoljujem, da v okviru programa Soočanje z izzivi
medkulturnega sobivanja javno objavijo slikovne in video posnetke mojega otroka, ki bodo nastale v
okviru programa Soočanje z izzivi medkulturnega sobivanja.
Podpis starša ali skrbnika:
______________________
V Šoštanju, dne _____________

