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Pridobljen
znak kakovosti
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Ime in priimek star{a (skrbnika)
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Vpisujem otroka (ime in priimek otroka)

Vpisujem otroka (ime in priimek otroka)

v nadaljevalni te~aj tujega jezika NEM[^INA /ANGLE[^INA.

v nadaljevalni te~aj tujega jezika NEM[^INA /ANGLE[^INA.

S tem vpisom si zagotavljam mesto v skupini za naslednje {olsko leto.
Vpis ni obvezujo~ in je samo informativen. V mesecu septembru lahko
pride do odpovedi prijave, ki jo bom sporo~il na Zasebno {olo jezikov
IZZA d.o.o.
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Dne
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Podpis star{a ali skrbnika
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Zasebna {ola IZZA d.o.o. je prijazna {ola do svojih slu{ateljev, saj z informativnim
vpisom omogo~a kvalitetnej{o organizacijo dela.
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Pri organizaciji terminov v naslednjem {olskem letu se bomo trudili obdr`ati
obstoje~i termin (dan v tednu) ali dogovorjen termin ob koncu {olskega leta.
S tem je star{em in otrokom omogo~eno, da la`je planirajo ob{olske dejavnosti
v naslednjem letu.
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