
                                      

              
 

Spoštovani starši in učenci! 

 

Na naši šoli od maja do avgusta poteka projekt »Popestrimo šolo 2012«.  

V okviru projekta vam v času šolskih počitnic nudimo brezplačno počitniško varstvo otrok, in sicer  

 

 od 26. 6. do 15. 7. 2012 in  

 od 16. 8. do 31. 8. 2012  od 7.00 do 16.00 ure. 

Učenci, ki bodo v času počitnic vključeni v počitniško varstvo, bodo imeli priložnost druženja z 

vrstniki, spoznavanja domačega kraja, obiskov kulturnih ustanov. Udeležili se bodo izleta na Sovič in 

kočo Mladiko. Potekale bodo tudi športne, likovne in glasbene delavnice. Torej tudi med počitnicami se 

lahko družite s svojimi najboljšimi prijatelji. 

 

V času varstva bo na šoli organizirana malica in kosilo, ki ju boste poravnali po položnici. 

 

Ker je število učencev omejeno, imajo prednost učenci od 1. do 4. razreda. 

 

V primeru, če bo prijavljenih več učencev, kot je predvideno, bomo učence razdelili po terminih. 

Prosimo, če na prijavnici označite termin, v katerem bi radi vašega otroka vključili v varstvo.  

 
 

Izpolnjene prijavnice (spodaj) lahko prinesejo učenci svojim razredničarkam 

do 22.6.2012, oziroma v tajništvo šole. 

 

 
Hvala in lep pozdrav! 
 

 

Vodja projekta: Ravnateljica: 

Vesna Mlakar Hor Sabina Ileršič Kovšca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                      

 

 

 

 

PRIJAVNICA 
za prijavo otroka na aktivnosti, ki se izvajajo v okviru programa Spodbujanje izvajanja programov Popestrimo šolo 2011/2012 

 
 

 
Spodaj podpisan/a ________________________________________________(mati/oče/skrbnik-ca) prijavljam 

otroka ______________________________________    roj. _______________, ki obiskuje ___ razred osnovne šole 

____________________________________________________________,  v naslednje aktivnosti (podaktivnosti):  

POČITNIŠKO VARSTVO  –  POČITNIŠKI VRTILJAK 

 

Otroka bi želel/a vključiti v počitniško varstvo v naslednjih terminih (ustrezno označite): 

o od  26. 6. do  29. 6. 2012 

o od  2. 7. do  6. 7. 2012 

o od  9. 7. do  13. 7. 2012 

o od  16. 8. do  24. 8. 2012 

o od 27. 8. do  31. 8. 2012 

 

Želim, da je moj otrok v času počitniškega varstva naročen na (ustrezno označite): 

o dopoldansko malico (1 EUR) 

o kosilo (2,70 EUR) 

 

Stroške malice in kosila bom poravnal/a po položnici. 

 
V primeru, če otrok v času počitniškega varstva ne spoštuje šolskih pravil ali namenoma ogroža svojo varnost 
oziroma varnost drugih otrok, si šola pridružuje pravico otroka izključiti iz počitniškega varstva. 
 

Telefonska številka, na kateri ste dosegljivi: ____________________________ 

Podpis: 

 

 

V/Na _________________, dne ________________ 

 


