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OBVESTILO 

 

Drage učenke, učenci in starši!  

 

Obveščamo vas, da se bo pouk za učence matične šole in podružničnih šol začel v četrtek, 1. 

septembra 2022.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Učence prvega razreda matične in podružničnih šol in njihove starše vabimo, da pridejo v šolo 1. 

septembra 2022 ob 10.30 uri. V športni dvorani Pungrt bomo za prvošolce pripravili slovesen 

sprejem. Parkiranje bo možno tudi na glavnem igrišču pri atletski stezi.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Učenci od 2. do 5. razreda se zberete ob 7.50 na atletski stezi, kjer vas bodo pričakali razredniki in 

vas pospremili v učilnice. S seboj prinesite šolske torbe (copate, pisala ter zvezke in delovne zvezke 

za četrtkov urnik). Prvi šolski dan jutranjega varstva ne bo, bo pa organizirano varstvo vozačev od 

6.45 dalje v učilnici P/U6. 

Prvi šolski dan bo organizirano tudi podaljšano bivanje (2.–5. razred). V primeru, da bo otrok odšel 

domov sam, starše prosimo, da učitelje v podaljšanem bivanju pisno obvestite o uri odhoda. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Učenci od 6. do 9. razreda se ob 7.55 zberete na tribunah zunanjega igrišča, kjer vas bodo pričakali 

razredniki. S seboj prinesite pisala, šolske copate, mapo, beležko, ostale potrebščine za četrtkov 

urnik in šolsko torbo za učbenike, ki vam jih bodo prvi dan razdelili razredniki.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Četrtkov urnik bo viden v programu Lopolis v sredo, 31. 8. 2022. V Lopolis se prijavite z lanskimi 

uporabniškimi imeni in gesli. 

Zaradi tehničnih težav Lopolisa so urniki vidni samo preko mobilnih telefonov.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

V začetku šolskega leta bo v šolo možno vstopiti samo skozi glavni vhod, kjer je na vratih tudi zvonec. 

Želimo si, da bi vsi učenci vstopali v šolo sami, kar se je v preteklih šolskih letih pokazalo kot dobra 
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praksa, saj jih tako navajamo na samostojnost. Po pouku starši učence od 1. do 5. razreda 

prevzamete pred glavnim vhodom, kamor jih bo napotila oz. pospremila učiteljica.  

 

Prvi dan bo pouk potekal po naslednjem razporedu: 

 8.00–9.35 – dve šolski uri z razrednikom, 

 9.35–9.55 – malica (malico in kosilo dobijo učenci, ki so oddali prijavo za šolsko prehrano, ki 

smo jo staršem posredovali v mesecu juniju; v primeru, da starši še niste oddali prijave k 

šolski prehrani, lahko to storite v prvih dneh novega šolskega leta), 

 sledile bodo še tri ure pouka (do 12.20) po četrtkovem urniku.  

 

Šolski prevozi bodo potekali po običajnem voznem redu. Učenci, ki se bodo v šolo in iz šole vozili s 

šolskim avtobusom, morajo upoštevati navodila voznika.  

Vozni red šolskih prevozov je objavljen na šolski spletni strani (Za učence in starše, Šolski prevozi).  

 

V prvih dneh pouka bo v času prihodov in odhodov v neposredni bližini šole zelo veliko prometa. 

Zato vas še posebej prosimo za pazljivost in strpnost. 

Starše bi želeli opozoriti, da dosledno upoštevate krožni prometni režim, kar pomeni, da proti šoli 

zavijate nasproti nekdanje trgovine in ne ustavljate oz. parkirate vozil pred glavnim vhodom v šolo.   

 

 

 

V upanju in želji, da bo letošnje šolsko leto potekalo v čim bolj prijetnem vzdušju, vas lepo 

pozdravljam! 

Ravnatelj: Tomaž Rozina, prof. 

 

 

 

http://www.os-smartnolitija.si/

