Naložbo sofinancirata Evropska unija iz
Kohezijskega sklada in Republika Slovenija.

Spoštovani,
hvala za prijave v programe za nadarjene. V priponki vam pošiljamo preglednico s prijavami
vaših dijakov in dokument z informacijami o začetkih programov.
V kolikor pride do sprememb glede interesa oz. udeležbe vaših dijakov na programih, v katere
so sprejeti, nam prosim takoj javite. S tem nam boste olajšali organizacijo in morda
omogočili udeležbo kakšnemu drugemu dijaku.
Preglednica Prijave:
V zadnjih stolpcih se nahajajo oznake za Programe za nadarjene in v njih so s številko
(večinoma z 1) označeni dijaki, ki so se v določen program prijavili. Katera kratica označuje
kateri program, je povsem jasno iz drugega pripetega dokumenta. V tej preglednici pa:





Zeleno obarvana celica pomeni, da je dijak v program sprejet.
Rdeča celica pomeni, da zaradi prevelikega števila prijav in slabših referenc od ostalih
dijakov, dijak ni sprejet, torej izbranega programa ne more obiskovati.
Rumena celica pomeni, da je dijak na rezervnem seznamu. Številka pomeni mesto na
le-tem.
Kjer smo uspeli, smo organizirali dodatno izvedbo programa, zato imajo določeni
programi modre celice s številko 2, kar pomeni, da so dijaki sprejeti v dodaten
termin.

Dokument Začetki Programov:
V tem dokumentu najdete "naslednje korake" po programih, pri nekaterih pa celotno
izvedbo. Predlagamo, da izbrane informacije iz tega dokumenta posredujete dijakom, ki so se
v posamezni program prijavili.
Stroške prevoza za dijake, ki so bili sprejeti v programe v priponki, bomo pokrili iz
projekta.
Stroške bomo krili, ko dijak potuje z javnim prevozom. V izjemnih primerih, ko je zaradi
večje skupine dijakov in dolžine ter zapletenosti poti smiselno najeti organiziran prevoz,
bomo šolam povrnili nastale stroške le-tega.
Šola nam bo enkrat mesečno poslala zahtevek za povračilo stroškov skupaj s kopijami dokazil
o nastalih stroških (vozovnice in računi). Po našem potrdilu, da so stroški upravičeni in
dokazila popolna, vam bomo sredstva nakazali v začetku naslednjega meseca.
Za vprašanja sem vam na voljo na spodnjih kontaktih.
S spoštovanjem,
dr. Marko Ivanišin
vodja projekta za nadarjene dijakinje in dijake kohezijske regije Vzhodna Slovenija, ki ga
sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija
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