
  
Ljubljana, november 2019 

 

Z ROKO V ROKI GRADIMO MOSTOVE 

- prijavnica  v šolskem letu 2019/2020 –  

MEDNARODNA MOBILNOST V PLYMOUTH, VELIKA BRITANIJA 
 

Izpolnjeno prijavnico oddate Jani Hafner (soba 218 v stavbi A) ali jo po pošti 

(priporočeno) pošljete na šolo. 

Rok za oddajo prijavnice: 13. 11. 2019 

Prijavni podatki dijaka: 

Ime in priimek:  

Oddelek:  

Učni uspeh v 1. letniku: 

Ocena pri angleščini v 1. letniku: 

V šol. letu 2019/2020 obiskujem krožek Igrarije (obkrožite):        DA       NE 

Boš oddal/a tudi prijavo za mednarodno mobilnost v 
Španiji?      
Če si odgovoril/a z DA, katera prijava je tvoja 1. želja?       

       DA       NE 
 

ŠPANIJA      ANGLIJA 
POMEMBNO: Prijavnici priložite motivacijsko pismo in priporočilo. Prijavnici priložite 

tudi Tellus soglasje staršev. 

V motivacijskem pismu s svojimi besedami pojasnite, zakaj se prijavljate na projekt Z roko v 

roki gradimo mostove. Motivacijsko pismo naj ne bo daljše od 750 besed.  

Priporočilo je lahko zapis katerikoli osebe, ki meni, da ste primerni za izbor za udeležbo na 

mednarodni mobilnosti. Priporočilo nima predpisane oblike, a naj ne bo daljše od 500 besed.  

Ljubljana, _________________              _____________________________ 

  (datum)     (podpis dijaka/dijakinje) 
 

IZJAVA STARŠEV: 

S podpisom potrjujem, da sem seznanjen z vsebino projekta Z roko v roki gradimo mostove, s pogoji 

sodelovanja v projektu in s potekom mobilnosti ter soglašam s prijavo mojega otroka na projekt v 

šolskem letu 2019/2020. V primeru izbora otroka in kasnejše odpovedi njegovega sodelovanja v 

projektu (pred mobilnostjo) prevzemamo nastale finančne stroške. 

_________________________              _____________________________ 

 (kraj in datum)             (podpis staršev) 



  
Ljubljana, november 2019 

 

MEDNARODNA MOBILNOST V PLYMOUTH, VELIKA BRITANIJA 
 
 

Dijaki bodo med mednarodno mobilnostjo bivali pri družinah (dva dijaka pri eni 

družini). Za potrebe nastanitve potrebujemo nekaj dodatnih informacij. Informacije 

potrebujemo zgolj za namene nastanitve med mednarodno mobilnostjo in jih bomo, 

samo za izbrane dijake, posredovali partnerski organizaciji Tellus.  

Podatki dijaka za bivanje: 

Ime in priimek:  

Oddelek:  

Datum rojstva: 

E-naslov: 

Telefonska številka:  

Ali kadiš?                     DA                  NE  

Imaš posebno prehransko dieto?                        DA                  NE 

Kakšno? 

Si alergičen na živali?              DA                  NE 

Si želiš oz. bi lahko prebival v hiši z domačimi živalmi?           DA                  NE 
 

Če DA, npr. s katerimi?  

Imaš alergijo (hrana, zdravila)?                           DA                  NE 

Kakšno? 

Imaš zdravstvene posebnosti, uporabljaš zdravila?                     DA                  NE 

Prosimo navedi: 

 

Ljubljana, _________________              _____________________________ 

  (datum)     (podpis dijaka/dijakinje) 

 

_________________________              _____________________________ 

 (kraj in datum)             (podpis staršev) 

 


