Vpis otrok v veroučno šolo bo v torek, 4. in v sredo, 5. septembra
2018 med 15. in 17.45 uro v pevski sobi (pritličje) v župnišču v
Pirničah. S seboj prinesite izpolnjeno prijavnico.
Ob vpisu boste lahko poravnali tudi stroške za knjigo, delovni in
liturgični zvezek ter ogrevanje. Stroški so sledeči:
Naslov:

1. razred

Praznujmo in se veselimo

10,00 €

2. razred
3. razred (1. obh.)

Praznujmo z Jezusom

10,00 €
10,00 €

4. razred
5. razred

Pot v srečno življenje
Znamenja na poti k Bogu

8,50 €
8,50 €

5,00 €
5,00 €

6.
7.
8.
9.

Skupaj v novi svet
Kdo je ta?
V življenje
Gradimo prihodnost

8,50 €
8,50 €
8,50 €

5,00 €
5,00 €
5,00 €

razred
razred
razred
razred

Knjiga:

Del.
zv.:

Razred:

Kristjani praznujemo skupaj

Za vse:
Liturgični zvezek z listki
Ogrevanje in dr. stroški (le za 1. otroka v družini)

5,00 €
15,00 €

Urnik:
Razred:

Dan:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

SREDA
SREDA
TOREK
TOREK
TOREK
TOREK
SREDA
PONEDELJEK
PONEDELJEK

razred
razred
razred (1. obh.)
razred
razred
razred
razred
razred
razred

Ura:

Katehet:

17:00
16:00
17:00
14:00
15:00
16:00
15:00
15:00
16:00

ga. Marija
ga. Marija
ga. Marija
ga. Marija
ga. Marija
ga. Marija
ga. Marija
g. župnik
g. župnik

PRAVILNIK
VEROUČNE ŠOLE

PRIJAVNICA ZA VEROUČNO ŠOLO
(NAVEDITE LE TISTE PODATKE*, KI SO SE OD ZADNJEGA VPISA SPREMENILI.)

Priimek in ime otroka

(OBVEZNO):

__________________________________

Rojen: ____ / ____ / _______ v: ___________________________________
Krščen: ____ / ____/ _______ v: ___________________________________
God: ____ / ____ Krstni zavetnik/ca : ____________________________
Starši: ___________________________________________________________
_ ________________________________________________________________
Bivališče (naslov): _______________________________________________
Telefon: _________________________________________________________
E-pošta: _________________________________________________________

Tako starši kot kateheti se zavedamo, da je glavni namen verouka
napraviti nekaj dobrega za otroke. Da bo verouk res prinašal dobre
sadove, se moramo vsi držati nekaterih osnovnih pravil in zahtev
kulturnega obnašanja.
1. Za napredovanje v naslednji razred je potreben reden obisk
veroučnih ur, kar pomeni vsaj 75-odstotna udeležba.
2. Odsotnost od veroučne ure se vodi kot opravičena, če otrok v
štirinajstih dneh prinese pisno opravičilo, ki ga lastnoročno
podpišete starši. Veljavno je tudi opravičilo staršev osebno ali po
telefonu.
3. Razne obšolske dejavnosti, nakupovanja ali udeležba na
zabavnih prireditvah ne morejo biti razlog opravičenega
izostanka.
4. K vsaki uri otroci prinesejo liturgični zvezek, urejen delovni
zvezek z narejeno domačo nalogo, učbenik, copate ter peresnico.
V primeru odsotnosti se otrok sam pozanima, kaj je za nalogo,
in jo naredi.

IZJAVA STARŠEV

5. Če otrok dvakrat zapored ni napravil domače naloge ali je
manjkal pri verouku, katehet stopi v stik s starši.

Podpisani/a ____________________________ se strinjam s Pravilnikom

6. Če ste pri maši v cerkvi, kjer ne delijo listkov, starši v liturgični
zvezek napišete, kje ste bili pri maši, in se podpišete.

veroučne šole ter v pastoralnem letu 2018/19 vpisujem svojega
otroka v ______ razred veroučne šole.

V (Na) ____________________,

7. Starši poskrbite, da otrok redno izpolnjuje dolžnosti ter manjka
pri verouku ali maši le iz res tehtnih in upravičenih razlogov.

dne ___. septembra 2018

________________________________
Podpis
* Navedeni osebni podatki so namenjeni izključno uporabi Župnije Pirniče!

8. Katehet ima pri uri pravico učenca začasno odsloviti iz razreda,
če ta kljub večkratnim opozorilom ne pokaže osnovne
pripravljenosti za sodelovanje. V primeru večjih težav in ob
nesodelovanju staršev lahko s pristankom župnika učencu
trajno prepove obiskovanje verouka.
9. Nepooblaščeno snemanje veroučnih ur ni dovoljeno.
10. V primeru kakršnih koli želja ali morebitnih težav vas prosimo,
da se brez odlašanja pogovorite s katehetom.

