PRIJAVNICA ZA VEROUK V LETU 2020/21
………………………………………, rojen………………, krščen ……..…….., v župniji……………………….,
veroučenec(ka) ime in priimek

stanuje……………………………………………, GSM :………………….., e-mail : …………………………,

obiskuje osnovno šolo:……………………………..………….., razred: ……, oddelek: ………
Ustrezno obkrožite: otrok bo potreboval knjigo (

DA; NE ); delovni zvezek ( DA; NE )

Verouk lahko obiskujejo samo zdravi otroci. Če bo otrok kazal znake bolezni (kašelj, kihanje, povišana telesna
temperatura, … ), ga bo katehet poslal domov. Veroučenci naj v veroučno učilnico vstopajo posamezno in pri
tem stalno ohranjajo priporočeno medosebno razdaljo (vsaj 1,5 m). Pri vstopu in zapuščanju učilnice je obvezno
razkuževanje rok. Priporočljivo je, da veroučenci ves čas verouka uporabljajo obrazne maske, ki jih prinesejo s
seboj. V učilnico naj vstopajo samo veroučenci in katehet, ostali le po predhodni najavi, pri čemer je treba
upoštevati vse potrebne ukrepe.
Otrok bo redno prihajal k veroučnim uram in sodeloval. Kot starša ga bova spodbujala k dobremu in mu s svojim
zgledom pomagala rasti v veri. Zavedava se obljube, ki sva jo dala pri sv. krstu najinega otroka, da bova
izpolnjevala nalogo verske vzgoje. Zavedava se, da je katehet odgovoren za veroučenca/ko zgolj v času verouka
in samo v veroučnih prostorih.
S podpisom dovoljujem uporabo osebnih podatkov za versko dejavnost.
Kraj in datum:………………………….…... Podpis: ………..………..………..…, ………....………………..…
(oče)

(mati)

Bolezni, alergije ali druge zdravstvene težave veroučenca/ke:……………………………………………………………………………………………..
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