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PRVI ŠOLSKI DAN V ŠOLSKEM LETU 2016/17  
   

Spoštovane učenke in učenci! Spoštovani starši naših učencev!   
   

Poletne počitnice se končujejo. Vsi smo na začetku šolskega leta 2016/17 nemirni in polni 

pričakovanj. Zaposleni na naši in vaši šoli se bomo potrudili, da boste preživeli šolske dneve v 

ustvarjalnem, spodbudnem in spoštljivem vzdušju.    
   

Nekaj pomembnih informacij za 1. šolski dan 
 

Prvi šolski dan za vse učence v četrtek, 1. septembra 2016.   
 

• Za učence Podružnične šole dr. Janka Šlebingerja se bo pričel ob 8.00. Prihod učencev in 

staršev je skozi vhod 6! Vabilo je na spletni strani PŠ, ki so ga starši prejeli tudi po pošti! 
 

• Za učence od 2. do 9. razreda se bo pouk pričel ob 8.20 in trajal do 12.00, to je štiri učne ure. 
Urnik je na spletni strani šole.  
Prihod učencev od 2. do 5. razreda je skozi vhod 3, od 6. do 9. razreda skozi vhod 1. 
Garderobe so za vsak oddelek ustrezno označene. 
Učenci se zberete do 8.10 v vaši garderobi, kjer vas bodo počakali vaši razredniki in sorazredniki.  

Ob 8.15 boste skupaj odšli v matične učilnice. Ob 8.20 poslušate ravnateljeve objave. 
Starši, prosim, spoštujte že znana pravila vožnje otrok do šole!   
Za varno pot v šolo bodo zopet poskrbeli prostovoljci in člani Sveta za PVCP, člani Zveze 

šoferjev in avtomehanikov, občinski redarji, policisti in naši delavci preko javnih del.   

Malica bo v jedilnici za vse učence po posebnem časovnem in prostorskem razporedu.   

Učenci od 2. do 5. razreda, ki bodo že prvi dan v podaljšanem bivanju, bodo imeli tudi kosilo.  

Prijave za podaljšano bivanje bomo pobrali 1. šolsko uro. Starše prosimo, da se z otrokom pred 

odhodom v šolo dogovorite, do katere ure bo otrok prvi in drugi šolski dan ostal v podaljšanem 

bivanju. Mlajšim učencem to napišite tudi v beležko. 

Učenci, ne pozabite s seboj prinesti šolskih copat!   
Prvi šolski dan ni jutranjega varstva za učence 2. in 3. razreda. 

 

• Za učence in starše 1. razreda se prvi šolski dan prične ob 12.30.  
Prihod učencev in staršev 1. razreda je skozi vhod 6.   
Vabilo je na naši spletni strani, ki so ga starši prejeli tudi po pošti! 

 

Veselimo se prvega šolskega dne in seveda vseh ostalih 190. šolskih dni. 


