Jezikovna šola Janka Modra v Zavodu sv. Stanislava

PRIJAVNICA ZA POLETNI JEZIKOVNI TEDEN
ANGLEŠKEGA JEZIKA 2020

1. Podatki o udeležencu/ki:
Ime:
Priimek:
Datum in kraj rojstva:
Spol: M / Ž
Naslov (ulica pošta, kraj):

V letu 2019/2020 zaključujem:
6. razred

7. razred

8. razred

9. razred

Jezikovna šola Janka Modra

Ime šole:

v Zavodu sv. Stanislava

20.

2. Podatki o starših/skrbnikih
mati

oče

skrbnik

(ustrezno obkrožite)

Ime in priimek starša/skrbnika:
Telefonska številka:
Naslov:
Elektronski naslov:

3. Zdravstvene in druge posebnosti

Prosimo vas, da vpišete morebitne zdravstvene
ali druge posebnosti vašega otroka:

Pravilno izpolnjeno prijavnico pošljite
na naslov:
Zavod sv. Stanislava
(za Poletni jezikovni teden)
Štula 23
1210 Ljubljana Šentvid
Več informacij na:

Izjava
S prijavo izrecno soglašam, da se zgoraj vpisani osebni
podatki uporabljajo za namene izvajanja Poletnega
jezikovnega tedna.
			DA / NE

Podpis starša/skrbnika:
Nepopolnih prijav ne moremo upoštevati.

facebook.com/poletnijezikovniteden
www.stanislav.si/pjt
pjt@stanislav.si
01 582 21 51
Nataša Hanuna,
koordinatorka Poletnega jezikovnega tedna

poletni
jezikovni
teden
angleškega
jezika

KDAJ?
Od 6. do 12. julija 2020.
Poletni jezikovni teden se bo začel
v ponedeljek, 6. julija, popoldne
in končal v nedeljo, 12. julija,
z zaključno mašo v angleščini.

KJE?
V Zavodu sv. Stanislava
v Šentvidu v Ljubljani
(vse dejavnosti bodo potekale v klimatiziranih
prostorih Osnovne šole Alojzija Šuštarja;
udeleženci bodo prenočevali v Jegličevem
dijaškem domu).

PROGRAM:
Vsak dan 6 ur angleščine,
4 ure z učitelji in 2 z animatorji, po skupinah,
ki jih bomo oblikovali na podlagi
uvrstitvenega testa.
Ob zaključku udeleženci prejmejo potrdilo
o udeležbi in povratno informacijo
o svojem napredku ter priporočila
za delo naprej.

Spremljevalni program
z različnimi ustvarjalnimi, športnimi,
kulturnimi, jezikovnimi in kuharskimi
delavnicami.
Program izvajajo: učitelji in animatorji.

Duhovno življenje: vsak dan se začne
z jutranjo molitvijo. Možnost udeležbe
pri maši ali pogovora z duhovnikom.

KOLIKO?
230 EUR
Vključuje:
• vodenje in izvajanje dejavnosti
po programu (pouk, delavnice in druge
popoldanske in večerne dejavnosti),
• vsi potrebni pripomočki za izvajanje
programa (skripta za delo, uvrstitveni in
zaključni test, material za delavnice …),
• polni penzion v Jegličevem dijaškem domu,
• nezgodno zavarovanje.
Doplačil ni.
Udeleženci ne potrebujejo žepnine.

KOMU JE TEDEN NAMENJEN?
Vsem, ki so končali 6., 7., 8. ali 9. razred
osnovne šole in bi radi izpopolnili
ali nadgradili svoje znanje angleščine
ter spoznali nove prijatelje
iz Slovenije in zamejstva.

Po prejemu pisne prijave vam pošljemo položnico
za plačilo prijavnine, ki znaša 20 % celotnega zneska.
Preostali znesek se poravna do pričetka Poletnega
jezikovnega tedna. V primeru odjave in/ali neudeležbe
se prijavnina ne vrne. Cena programa je enotna.
Če se udeleženec zaradi kasnejšega prihoda,
predčasnega odhoda ali iz drugih razlogov dela
programa ne udeleži, plača celoten znesek. Prijave
zbiramo do 8. junija 2020 oziroma do zapolnitve mest.

