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Spoštovani starši!  
 
V skladu z Zakonom o osnovni šoli, bomo v šolskem letu  2021/22 na šoli organizirali: 

 jutranje varstvo prvošolčkov, ki sodi v razširjen program osnovne šole. 
 
Organizirali  bomo tudi: 

 varstvo vozačev - od prihoda kombija v šolo do pričetka pouka (vanj so vključeni vsi tisti učenci, ki v šolo 
prihajajo z organiziranim šolskim prevozom) in 

 jutranje varstvo učencev 2. in 3. razreda (če bodo sredstva MOL). 
 
Jutranje varstvo bo organizirano od 6.10 dalje. 
 
Program jutranjega varstva za učence 2. in 3. razreda bomo organizirali kot nadstandardni del programa 
osnovne šole.  
 
Jutranje varstvo bomo za vašega otroka lahko zagotovili le od (do) ure, ki jo boste navedli na prijavi, zato vas 
prosim, da o tem temeljito razmislite. 
 

V kolikor potrebujete jutranje varstvo je pomembno, da pripeljete otroka v šolo do 7.50. 
V času od 7.50 do 8.05 bomo v jutranje varstvo sprejemali le učence, ki prihajajo v šolo z organiziranim šolskim 
prevozom. 
Za vse, ki jutranjega varstva ne potrebujete bo vstop v šolo, v garderobo, od 8.10 dalje (torej 10 minut pred 
poukom). 

 
________________________________________________________________________________________ 
 

PRIJAVNICA ZA VARSTVO VOZAČEV (ORGANIZIRAN ŠOLSKI PREVOZ) ALI JUTRANJE VARSTVO 
ZA ŠOLSKO LETO 2021/22 (SAMO UČENCI 2. IN 3. RAZREDA) 
(Izpolnite in vrnite, tudi če varstva vozačev ali jutranjega varstva ne boste potrebovali). 

 
Podpisani______________________________________________________________želim, 

da je moj otrok _____________________________________________________________, 

ki bo v šolskem letu 2021/22 obiskoval  ______ razred ________ oddelek, 

vključen v (Ustrezno obkrožite. Če bo otrok prihajal v šolo z organiziranim šolskim prevozom obkrožite samo 1): 

1. VARSTVO VOZAČEV.  V šolo bo prihajal z organiziranim šolskim prevozom. 

2. JUTRANJE VARSTVO. Otrok bo v šolo prihajal (ustrezno obkrožite) 

a) med 6.10 in 6.40      b) med 6.40 in 7.10          c) med 7.10 in 7.40 

č) med 7.40 in  7.50 

3.  Jutranjega varstva NE bomo potrebovali 

   

Podpis staršev (ali zakonitih zastopnikov):_________________________________________ 


