Brezplačne računalniške delavnice
V okviru vse slovenskega projekta Simbioza šola in projekta popestrimo
šolo vas dedke in babice vabimo, da se s svojimi vnuki (od 5. razreda naprej)
udeležite brez plačnih delavnic računalništva. Vnuki boste svojim dedkom in
babicam pomagali osvojiti osnovne veščine znanj računalništva ter spleta.
Stari starši se lahko prijavite tudi samostojno. Prijavite se lahko na katero koli
posamezno delavnica. Delavnica bo predvidoma trajala do 12.30.
Za vas pripravljamo tri delavnice:
 1) RAČUNALNIK, MOJ PRIJATELJ TER ZAPISUJ IN OBLIKUJ
ponedeljek 26. 2. 2018 ob 9.00
 2) KLIK V SVET in E-POŠTA
torek 27. 2. 2017 ob 9.00
 3) FOTOGRAFIJA IN OBLAČNE SHRAMBE
sreda 28. 2. 2017 ob 9.00
Prosim, da izpolnjeno prijavnico oddate multiplikatorju Gregorju Nemcu
(gregor.nemec@ospuconci.si) ali v tajništvo šole (lahko tudi pokličete na 025459600 ) ali se prijavite
na spletni strani http://www.simbioza.eu/sole/prijava najkasneje do 23. 2. 2018.
Izvajalec programa POŠ
Gregor Nemec

PRIJAVNICA ZA STARE STARŠE
Spodaj podpisani/a __________________________________________________
Se bom udeležil naslednjih delavnic (obkroži): 1, 2, 3.
Podpis:

______________________

PRIJAVNICA ZA UČENCA

za prijavo otroka na aktivnosti, ki se izvajajo v okviru programa
˝Popestrimo šolo 2016/2021˝

Spodaj podpisani/a __________________________________________________
(mati/oče/skrbnik-ca)

prijavljam otroka _______________________________ roj. _________________, ki
obiskuje ____________ razred, na delavnico »Simbioza 2018«.
Podpis staršev/skrbnikov:
V/Na _________________, dne _______________

______________________
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