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ZA VODOM VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA
IN OSNOVNIM ŠOLAM V OBALNI REGIJI

Zadeva:

Razpis natecaja za likovna in literarna dela na temo "Naravne in druge nesrece
kako nam pomaga ob razlicnih nesrecah" za šolsko leto 2010/2011

- Kdo in

Uprava RS za zašcito in reševanje je za šolsko leto 2010/2011 razpisala državni natecaj na temo"

Kdo in kako nam pomaga ob razlicnih nesrecah " za predšolsko in šolsko mladino. Natecaj je
razpisan že v mesecu juniju z namenom da bodo WZ, OŠ in OŠ s posebnim programom vkljucile
naveden natecaj za likovna in literarna dela v svoj letni delovni nacrt za šolsko leto 2010/2011.
Razpis natecaja vam pošiljamo v prilogi dopisa.
Nacaj bo potekel dvostopenjsko, na regijskem in državnem nivoju. Vzgojitelji in ucitelji naj izdelke
pošljejo na Izpostavo URSZR Koper, Ferrarska 5 b, 6000 Koper do 2. 02. 2011. Regijska komisija bo
iz vsake kategorije izbrala po 5 del (skupno 20 likovnih in 15 literarnih del) in jih poslala na državni
izbor. Na regijskem nivoju bodo izbrana dela nagrajena. Nagrajen bo tudi najaktivnejši vrtec in šola.
Državni izbor bo opravljen 18.4.2011. Meseca maja 2011 bo v Izobraževalnem centru RS za zašcito
in reševanje na Igu zakljucna prireditev državnega natecaja. Na prireditvi bodo nagrajenci prejeli
nagrade in potrdila, mentorji pa potrdila.
V razpisu natecaja je tudi navedeno, kje lako dobijo udeleženci podrobnejše informacije o samem
natecaju in informacije o naravnih in drugih nesrecah ter o napotkih, kako ravnati pred nesreco, med
njo in po njej.
Pri izdelavi likovnih in literarnih del vam želimo veliko ustvarjalnega uspeha.
Lep pozdrav!
Pripravil:
9105-3

Priloga:
· Razpis
· Obrazec
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Poslano:
·
naslovnikom po seznamu (67)

V vednost:
· ZavoduRSza šolstvo- OE Koper
· ObciniIzola
· ObciniPiran
· MestniobciniKoper
· URSZR(samodopis)
Vloženo:
- v zadevo.

Telefon: 0566842
Identifikacijska
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