
 
 

 
OBJAVE 15a, sreda, 19. december 2018 

Šolski dan: 74 
Šolski teden: 15 
Urnik: A 
Pred zaključkom tega predprazničnega tedna, vam posredujem še nekaj informacij in pojasnil v zvezi 

s pravili hišnega reda in šolskih pravil. 

Prijazno vabimo starše in učence na jutrišnjo prireditev ob 17. uri v 

telovadnico naše šole, kjer bo proslava in po njej Božičkova pravljica. Več 

staršev je izrazilo želje, da bi želeli pogledati musical naših učencev v 

popoldanskem času, ko lahko pridejo na prireditev in nimajo službenih 

obveznosti. Ker želimo slišati želje vaših strašev, smo praznovanje 

premaknili na četrtekovo popoldne. Takrat bo prišel tudi božiček in 

prinesel kaj sladkega za otroke.  V petek ga ne bo, ker hiti naprej. Zato 

vas z veseljem pričakujemo vas in vaše starše. 

V petek, 21.12. 2018, je kulturni dan, s pričetkom ob 7.30 in zaključkom ob 11.45. Šolski avtobus 

odpelje domov ob 12.uri. Najprej bodo devetošolci imeli srečelov in si z izkupičkom pomagali pri 

organizaciji zaključne valete. Kasneje sledijo srečanja po matičnih učilnicah z razrednikom. Malica za 

razredni pouk bo ob 8.45, za predmetno stopnjo pa ob 9.30. Tako boste učenci od 6. do 9. razreda 

lahko šli na praznično rajanje, tisti, ki pa tega ne boste želeli, se boste posvetili filmu, družabnim 

igram ali drugim prazničnim aktivnostim. 

Predno pa zaključimo koledarsko leto, želim vseeno ponoviti pravila, ki so zapisana v hišnem redu in 

šolskih pravilih. 

Učenci, predvsem v tem trenutku učenci 7. razreda, se baje zadržujete v šoli, ko že zaključite s 

poukom in se izgovarjate na druženje. Šola ni vrtec in mi vas ne bomo čuvali glede na to, da imate 

možnost odhoda z avtobusom domov. Zapisano je v hišnem redu in šolskih pravilih, da se po pouku 

gre domov takoj,  ko imate to možnost. Tudi če starši dovolijo vaše zadrževanje v šoli, ga mi ne 

sprejmemo, ker v šoli šola določa pravila. Če pa vam je že toliko do medsebojnega druženja, vam 

predlagam, da se dobite na vaših domovih.  

Prav tako vas še posebej tiste, ki imate subvencionirano prehrano, opozarjam, da je potrebno obroke 

odjaviti najkasneje do 8.ure zjutraj. Če ne bo odjave, vam obrok zaračunamo, tudi če je 

subvencioniran. Dolžnost vaših staršev je, da poskrbijo za odjavo, vaša odgovornost pa je, da pojeste, 

četudi vam kakšna hrana ni všeč. Verjetno pa je vaša odločitev, da ne boste jedli, samovoljna in starši 

pogosto niti ne vedo, kaj vi počnete s prehrano. 

Čeravno sem morala v teh zaključnih objavah izreči nekaj opozoril in zahtevam, da jih upoštevate, 

vam ob zaključku leta želim veliko prijetnega druženja, navdušenja nad prazničnimi dnevi in lepih 

trenutkov v krogu vaše družine.  


