
 
  

 

 
 

 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

PRIJAVE ZA UČENCE 1. RAZREDA V ŠOLSKEM LETU 2022/2023 
 
 

Podpisani, _____________________________________________________________, s stalnim bivališčem 
                                                     (ime in priimek matere ali očeta) 

_______________________________________________________________________________________ 
                                                                                (naslov) 

 
prijavljam svojega otroka,  _________________________________________________________________,  
                                                                                  (ime in priimek otroka) 
 

ki bo v šolskem letu 2022/2023 učenec/-ka 1. razreda Dvojezične osnovne šole I Lendava: 
 

-  V JUTRANJE VARSTVO: (Prosimo, obkrožite.) 
 

A) Otrok bo obiskoval jutranje varstvo. 

       Predvidoma bo prihajal ob ______________ uri. 

B) Otrok ne bo obiskoval jutranjega varstva.  
 

-  V PODALJŠANO  BIVANJE: (Prosimo, obkrožite.) 
 
    A) Otrok bo obiskoval podaljšano bivanje. 

   Predvidoma bo odhajal  ob _____________ uri.  

    B) Otrok ne bo obiskoval podaljšanega bivanja.  
 

-  PODAJAM SOGLASJE ZA PREVOZ Z AVTOBUSOM (Prosimo, obkrožite.) 
 
   A) Otrok bo v šolo prihajal s šolskim avtobusom. 
        Poskrbel(a) bom za spremstvo otroka do vstopne postaje zjutraj in spremstvo od izstopne avtobusne 
        postaje do doma po končanem pouku.  

   B) Otrok v šolo ne bo prihajal s šolskim avtobusom. 
 

-  ŽELIM, DA SE MOJ OTROK V PRVEM VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEM OBDOBJU  
   OPISMENJUJE: (Prosimo, obkrožite.) 
 
   A) v slovenščini. 

   B) v madžarščini. 

   C) hkrati v slovenščini in madžarščini (HOP). 
 

PROSIMO, NAVEDITE, KATERO ENOTO VRTCA IN KATERO SKUPINO OBISKUJE VAŠ OTROK: 

ENOTA: _____________________________  SKUPINA: ___________________________ 

Dovolim, da se šolska svetovalna služba pri sestavi oddelkov posvetuje s strokovnim osebjem v vrtcu: 

     DA    NE 
 

 
 
 

  

KRAJ, DATUM                                           PODPIS STARŠEV  
 



 
  

 

 
 

 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

JELENTKEZÉSI LAP AZ 1. OSZTÁLYOSOK RÉSZÉRE A 2022/2023-AS TANÉVBEN  
 
 

Alulírott _________________________________________________________________, állandó lakcímmel  
                                                     (az édesanya vagy édesapa családi- és utóneve) 

_______________________________________________________________________________________,  
       (pontos lakcím) 
 

bejelentem gyermekemet   _________________________________________________________________,  
                                                                                                      (a gyermek családi- és utóneve) 
 

aki a 2022/2023-as tanévben az 1. Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola 1. osztályos tanulója lesz:  
 

- A REGGELI FELÜGYELETRE: (Kérjük, karikázza be!) 
 
  A) Gyermekemet bejelentem a reggeli felügyeletre. 

       Előreláthatólag  _____________________ órakor érkezik az iskolába.  

  B) Gyermekemet nem jelentem be a reggeli felügyeletre. 

- A NAPKÖZIBE: (Kérjük, karikázza be!) 
 
  A) Gyermekemet bejelentem a napközibe. 

       Előreláthatólag  _____________________ óráig lesz a napköziben.  

  B) Gyermekemet nem jelentem be a napközibe. 

- BELEEGYEZÉSEMET ADOM, HOGY GYERMEKEM AZ ISKOLÁBA BUSSZAL ÉRKEZZEN  
  (Kérjük, karikázza be!) 
 
   A) Gyermekem az iskolába az iskolabusszal érkezik. 

Reggel gondoskodni fogok gyermekem kíséretéről a buszmegállóig, majd a tanítás befejezése után a 
buszmegállótól az otthonunkig. 

   B) Gyermekem az iskolába nem iskolabusszal érkezik.  

- SZERETNÉM, HOGY GYERMEKEM AZ ELSŐ NEVELÉSI-OKTATÁSI SZAKASZBAN  
  (Kérjük, karikázza be!) 
 
     A) szlovénul tanulja az írás-olvasást. 

     B) magyarul tanulja az írás-olvasást. 

     C) párhuzamosan, szlovénul és magyarul tanulja a írás-olvasást (PÍOT). 

KÉRJÜK, TÜNTESSE FEL, GYERMEKE MELYIK ÓVODAI EGYSÉGET ÉS MELYIK CSOPORTOT 
LÁTOGATJA: 

  EGYSÉG:  ___________________________  CSOPORT: ________________________ 

Engedélyezem, hogy az iskolai tanácsadó szolgálat a tagozatok összeállításakor konzultáljon az óvoda 
szakdolgozóival. 

IGEN                              NEM 

 

 
 

  

HELY, DÁTUM  A SZÜLŐ ALÁÍRÁSA 
 


