
PRIJAVNICA NA POLETNO ŠOLO 
ANGLEŠČINE

Prijavnico pošljite na elektronski naslov ali jo 
oddajte ANGLIA koordinatorju na vaši šoli. 

Prijava je veljavna ob predplačilu v višini 50€ na 
TRR Inštituta IVIZ: SI56 61000-0010182631.

V namen vpišite lokacijo poletne šole in priimek otroka. 
Preostanek poravnate po prejetem računu. 

Prijave sprejemamo do 15. 6. 2017 na:
slovenia@anglianetwork.eu

Ime in priimek (otroka): 

_________________________________________

Naslov bivališča

_________________________________________

Poštna številka in kraj

_________________________________________

Telefonska številka (starši)

_________________________________________

Elektronski naslov (starši)

_________________________________________

Otroka prijavljam na poletno šolo angleščine, 
ki se bo odvijala v (označite) :

Piranu             Ljubljani             Zagorju

                         

Preostanek plačila v:     1 obroku       2  obrokih     

Vprašanja oz. druge informacije o otroku: 

S prijavo se strinjate s splošnimi pogoji, ki so objavljeni na: 
www.institut-iviz.org

POLETNA ŠOLA ANGLEŠČINE

PIRAN
LJUBLJANA

ZAGORJE
Pridružite se nam na različnih 

lokacijah po Sloveniji!

Z angleščino v akciji od 1996!

KDO SMO IN KAJ JE 
ANGLIA NETWORK EUROPE?

Pridružite se mreži ANGLIA NETWORK 
EUROPE IN POSTANITE DEL MEDNARODNE 
SKUPNOSTI

• Prizadevamo si za izkušenjsko 
učenje angleškega jezika.

• Povezujemo in združujemo več kot 
400 šol po Evropi.

• Izvajamo tečaje.
• Organiziramo mednarodne 

izmenjave učencev.
• Izvajamo opravljanje mednarodno 

priznanih izpitov iz angleščine (A1-C2).
• Načrtujemo in koordiniramo 

dogodke, dneve aktivnosti, poletne 
šole, preko katerih se povezujejo 
učenci in učitelji.

• Pripravljamo usposabljanja za 
učitelje.

• Sodelujemo in povezujemo osnovne, 
srednje šole in univerze.

Info in kontakt na:
slovenia@anglianetwork.eu
fb: Anglia Slovenia

Za Anglia Network Slovenia:

INŠTITUT ZA 
RAZISKOVANJE IN 
USPOSABLJANJE 
V VZGOJI IN 
IZOBRAŽEVANJU

IV
iZ

www.institut-iviz.org

young learners
middle group 

s spanjem
brez spanja 

middle group 



POLETNA ŠOLA V ZAGORJU

KJE? 
Na OŠ Toneta Okrogarja v Zagorju

Kdaj?
21.–25. avgust 2017 

      8:30–12:30 YOUNG LEARNERS
  8:30–15:00 MIDDLE GROUP

Za koga?
Učence od 7. do 15. leta.

Kdo?
Domači in tuji učenci ter učitelji.

Cena? 
175 EUR

MIDDLE GROUP (10–15 let) 

95 EUR 
YOUNG LEARNERS (7–10 let)

Vključuje:

• "Anglia pack" (polo majica, nahrbtnik, 
blok, pisalo, bidon)

• Dopoldanski pouk angleščine
• Popoldanske aktivnosti v angleščini 

(samo MIDDLE GROUP)
• Izlet v Zagreb (samo MIDDLE GROUP)
• Certifi kat o udeležbi na mednarodni 

poletni šoli
• Zdrave prigrizke in pijačo
• Administrativne stroške

POLETNA ŠOLA V PIRANU

KJE? 
Na OŠ Cirila Kosmača v Piranu

Kdaj?
3.–7. julij 2017 

 9:30–16:00 

Za koga?
Učence od 10. do 15. leta

Kdo?
Domači in tuji učenci ter učitelji.

Cena? 
275 EUR*

MIDDLE GROUP (10–15 LET)

Vključuje:

• Polni penzion 
• "Anglia pack" (polo majica, nahrbtnik, 

blok, pisalo, bidon)
• Dopoldanski pouk angleščine
• Popoldanske aktivnosti v angleščini 
• Tečaj SUP-anja v angleščini 
• Ogled sečoveljskih solin v angleščini
• Certifi kat o udeležbi na mednarodni 

poletni šoli
• Zdrave prigrizke in pijačo
• Administrativne stroške

*195 EUR za lokalne udeležence, 
vključeno kosilo, brez nočitev.

POLETNA ŠOLA V LJUBLJANI

KJE? 
 Na OŠ Zalog

Kdaj?
3.–7. julij 2017

8:30–15:00

Za koga?
Učence od 10. do 15. leta

Kdo?
Domači in tuji učenci ter učitelji.

Cena? 
195 EUR 

MIDDLE GROUP (10–15 LET)

Vključuje:

• "Anglia pack" (polo majica, nahrbtnik, 
blok, pisalo, bidon)

• Dopoldanski pouk angleščine
• Popoldanske aktivnosti v angleščini 
• Obisk Slovenskega šolskega muzeja
• Certifi kat o udeležbi na mednarodni 

poletni šoli
• Kosilo
• Zdrave prigrizke in pijačo 
• Administrativne stroške


