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Žužemberk, 30. 8. 2022

PISMO STARŠEM PRED ZAČETKOM ŠOLSKEGA LETA 2022/2023

Spoštovani starši, dragi učenci,
za uspešen začetek novega šolskega smo za vas pripravili nekaj splošnih informacij.
PRVI ŠOLSKI DAN – ČETRTEK, 1. SEPTEMBER 2022
Na matični šoli bo za učence od 2. do 9. razreda potekal pouk od 7.30 do 11.50. Ob 12.00 bo
organiziran prevoz domov po ustaljenih progah.
Sprejem prvošolcev bo potekal pred spodnjim vhodom matične šole ob 8.00. Druženje bo prvi
dan potekalo do 11.00. Prvošolce pripeljete in odpeljete starši. Petošolce bodo dežurni učitelji
usmerjali v avlo šole, kjer jih bodo sprejele ravnateljica in razredničarki.
Na podružničnih šolah bo za učence od 2. do 4. razreda pouk potekal od 7.30 do 11.50, za
prvošolce od 8.00 do 11.00. Prvošolce pripeljete in odpeljete starši.
Učenci prinesejo prvi dan torbo, mapo, sobne copate, beležko in pisalo. Prvi šolski dan bo pouk
potekal po prilagojenem urniku, ki bo viden na šolski spletni strani (Za učence – Urnik).
Organizirana bo malica.
Učenci bodo prejeli učbenike prvi šolski dan pri pouku.
JUTRANJE VARSTVO, PODALJŠANO BIVANJE, VARSTVO VOZAČEV
Jutranje varstvo, podaljšano bivanje in kosila se bodo začela v petek, 2. septembra 2022.
Jutranje varstvo za učence 1. razreda bo potekalo v matični šoli, PŠ Ajdovec in PŠ Dvor od
6.00 do 8.00. Za vse ostale učence, ki bodo prihajali s šolskim prevozom, bo od prihoda vozačev
v šolo do pričetka pouka organiziran nadzor dežurnih učiteljev. Učenci pešci naj prihajajo v
šolo 5 do največ 10 minut pred začetkom pouka.
Podaljšano bivanje bo organizirano za učence 1., 2., 3., 4. in 5. razreda. Glede na predhodne
prijave staršev junija 2022 bo podaljšano bivanje potekalo v matični šoli do 15.10, na PŠ
Ajdovec do 16.00 in na PŠ Dvor do 15.40.
Za učence vozače bo po pouku organiziran nadzor čakajočih v učilnicah ali na zunanjih šolskih
površinah.
PREVOZI IN PROMETNA VARNOST
Veliko pozornost namenite pogovoru o prometni varnosti. Kjer je mogoče, naj učenci pešci
uporabljajo odseke varnejših poti in naj bodo pri hoji pozorni na dogajanje v prometu.
Prevozi zjutraj prvi šolski dan in od 2. septembra dalje bodo potekali po voznem redu v prilogi.

Prevozi po pouku bodo potekali prvi šolski dan ob 12.00 iz Žužemberka (vse proge), od 2.
septembra dalje pa po voznem redu v prilogi.
SAMOTESTIRANJE
Glede na Odlok o začasnem ukrepu prostovoljne uporabe hitrega antigenskega testa za
samotestiranje na virus SARS-CoV-2, ki je v veljavi od 29. avgusta 2022 in do 30. novembra
2022, se samotestiranje učencev izvaja v domačem okolju – ob pojavu simptomov značilnih za
covid-19 oz. po stiku z okuženo osebo.
Šola bo starše otrok, ki so bili v stiku z osebo s potrjeno okužbo s SARS-CoV-2, pravočasno
obvestila. V primeru stika z obolelo osebo naj učenci spremljajo svoje zdravstveno stanje in v
primeru pojava znakov okužbe ostanejo doma, obvestijo razrednika in se posvetujejo s svojim
osebnim zdravnikom.
Ministrstvo za zdravje bo za izvedbo prostovoljnega samotestiranja učencu zagotovilo 10 testov
na mesec. Teste bo učenec lahko pridobil sam oziroma njegovi starši v lekarni na osnovi kartice
zdravstvenega zavarovanja. Testi bodo učencem na voljo od 29. avgusta v lekarnah.
RODITELJSKI SESTANKI
Uvodni roditeljski sestanki v septembru bodo potekali na šoli v sledečih terminih:
-

matična šola, 15. september ob 16.30 (1.–9. r),
PŠ Ajdovec, 12. september ob 16.30 (1.–4. r.),
PŠ Šmihel, 8. september ob 16.00 (1.–4. r.),
PŠ Dvor, 6. september ob 17.00 (1.–4. r.).

Za starše učencev 3. razreda, ki odhajajo v plavalno šolo v naravi, bo poleg skupnega
organiziran še informativni roditeljski sestanek, in sicer 1. 9. 2022, o čemer so vas že obvestili
razredniki.
VZGOJNI NAČRT, PRAVILA ŠOLSKEGA REDA, HIŠNI RED
S 1. septembrom 2022 se pričnejo uporabljati prenovljeni interni akti, ki bodo dostopni na
spletni strani šole (O šoli – Katalog informacij javnega značaja):
-

Vzgojni načrt Osnovne šole Žužemberk,
Pravila šolskega reda v Osnovni šoli Žužemberk,
Hišni red Osnovne šole Žužemberk.

Želim vam uspešno novo šolsko leto in vas lepo pozdravljam.

Mija Penca Vehovec, prof.
Ravnateljica
Priloga: Vozni red v šolskem letu 2022/2023
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