Skupina – razred verouka: ___________________Osnovna šola in razred: ___________

VPISNICA K ŽUPNIJSKI KATEHEZI 2020/21

Župnija: STARA LOKA

Spodaj podpisani starš/skrbnik vpisujem svojega otroka k župnijski katehezi in potrjujem, da sem
seznanjen s programom in pravili vedenja ter da z njimi soglašam.

Priimek in ime otroka:_____________________________________________________
Naslov:__________________________________________________________________
Datum rojstva:____________________kraj rojstva: ____________________________
Datum krsta:_____________________župnija sv. krsta:_________________________
Ime in priimek očeta: _________________________________________________
Ime in dekliški priimek matere: ________________________________________
poročena: cerkveno: Da. Ne. -- civilno:- Da. Ne. -

neporočena - Da.

E-pošta staršev ali skrbnikov:___________________________________________
Telefon staršev ali skrbnikov: ___________________________________________
Kontaktne podatke bomo uporabili za obveščanje staršev o sodelovanju otroka pri verouku ali
morebitnih spremembah urnika. Prosimo, da zapišete morebitne posebnosti vašega otroka, ki jih je

treba upoštevati pri župnijski katehezi in župnijskih dejavnostih, povezanih z njimi:
___________________________________________________________________________
Brez navedenih podatkov vpis k župnijski katehezi ni možen. Zagotavljamo, da bo
Župnija Stara Loka zgoraj navedene podatke obdelovala in hranila izključno za izvajanje in
obveščanje o župnijskem verouku ter z njim povezanimi dejavnostmi v župniji. S podatki bomo
ravnali skladno z zakonom in jih ne bomo posredovali tretjim osebam. Vaše podatke bomo hranili
do preklica. Hrambo in uporabo podatkov lahko kadarkoli prekličete na naslovu:
Župnija Stara Loka, Stara Loka 63, 4220 STARA LOKA
Tel.: 04 512 12 06 - Mobil: 041 561 518 - e-pošta: janez.sket@rkc.si

Prosimo, da izrazite tudi svoje soglasje ali nesoglasje glede obdelave osebnih podatkov
vašega otroka: Soglašam, da se mojega otroka na dejavnostih, povezanih z župnijskim veroukom,
lahko fotografira za namen arhiva Župnije Stara Loka: Da. Ne.
Soglašam, da se fotografije otroka lahko objavi na spletni strani Župnije Stara Loka ali v
župnijskih tiskanih medijih: Da. Ne.

Seznanjen sem s prošnjo za prispevek za župnijsko katehezo v višini
20 EUR za prvega otroka, 10 EUR za drugega in 10 EUR za tretjega.
Za nadaljnje ni prispevka. (1 otrok=20 EUR, 2 otroka = 30 EUR, 3 otroci =40 EUR)
+ zvezki in knjige.
Liturgični zvezek in listki:

4,5 EUR

1 – 3. razred: 10,50 EUR - Delovni zvezek
4 - 6. razred: 8,50 EUR - Knjiga
6,00 EUR - Delovni zvezek
7. razred:

10.00 EUR - Knjiga

BIRMANCI: 8. – 9. razred – prispevek 20 EUR + liturgični zvezek

Prispevek za knjige in za katehezo (ogrevanje, čiščenje, katehetski pripomočki…)
poravnani v celoti.

Prispevek za knjige in za katehezo (ogrevanje, čiščenje, katehetski pripomočki…)
poravnani po obrokih: 1. obrok: ________________2. obrok: ________________ 3.
obrok: ______________

Prosim za oprostitev plačila za katehezo zaradi:
__________________________________________

Stara Loka, dne: __________________________
Podpis starša ali skrbnika: _______________________

URNIK VEROUKA 2020_21

1. razred v ponedeljek ob15. uri
2. razred v ponedeljek ob 16. uri
3. razred v torek ob 16. uri - zaradi praznika bo začetek 15.9.
4. razred v torek ob 16. uri - zaradi praznika bo začetek 15.9.
5. razred v torek ob 17. uri - zaradi praznika bo začetek 15.9.
6. razred v torek ob 17. uri - zaradi praznika bo začetek 15.9.
7. razred v sredo ob 17. uri
8. razred v sredo ob 17. uri
BIRMANCI: 9. razred in 1. letnik srednje šole:
v ponedeljek ali v torek ob 19. uri sv. maša in potem verouk
V soboto, 19. septembra bo BIRMANSKI DAN: od 10h do 19h – ob 19h pa vabljeni tudi
starši k skupni sveti maši!
DRUŽINSKI VEROUK – otroci vseh razredov in starši (ki lahko) ter animatorji – 2. in 4.
soboto v mesecu (12, in 26. 9.)
od 17.30 do 18.45 – potem pa vabljeni k sveti maši, pri kateri bi vsi sodelovali!
Verouk bo potekal ta mesec v cerkvi!

Navodila staršem in veroučencem pred začetkom verouka
Verouk bomo v šolskem letu 2020/21 izvajali po Priporočilih Slovenske škofovske konference za
izvajanje župnijske kateheze (verouka) v katehetskem letu 2020/21, ki so bila objavljena 1.9.2020.
1. Starši izpolnite in podpišete PRIJAVNICO za vsakega otroka posebej - z vsemi
podatki. Prijavnice so zadaj v cerkvi in na spletni strani župnije.
2. Prispevek je kot prejšnja leta, delovne zvezke in knjige dobite starši oz. otroci ob
prijavi.
Liturgične zvezke bodo otroci tudi letos uporabljali in za to prejemali listke za udeležbo
pri maši.
3. Verouk obiskujejo samo zdravi otroci. V primeru prehlada, prebavnih težav, povišane
temperature ali slabega počutja, otrok ostane doma. Nalogo naredite doma!
4. Vsak učenec mora pri pouku imeti svojo puščico, učbenik in delovni zvezek. Posojanje
potrebščin žal ne bo možno, zato vas prosimo, da preverite pred veroukom, ali imajo
otroci vse potrebščine v torbi.
5. V PRIMERU OKUŽBE vas bomo o tem obvestili v najkrajšem možnem času.
Kontaktirala vas bo tudi epidemiologinja, ki vam bo podala natančnejša navodila za
samoizolacijo, ali vam odredila karanteno.
Letošnje veroučno leto je malce nepredvidljivo, zato se bomo vsi odgovorno trudili, da ga v
največji možni meri izpeljemo, tako kot bo najbolje v danem trenutku. Starše še posebej prosimo,
da ste otrokom v pomoč, da večkrat povprašate in pogledate domače naloge, da skupaj z otroci
večkrat obiščete sveto mašo in se pogovarjate o njej, vzamete v roke Sveto pismo, da molite
zjutraj, zvečer, pred in po jedi in torej, da skupaj živite krščansko življenje.
Prihodnjo nedeljo bo pri sv. mašah blagoslov otrok ob začetku veroučnega leta!

