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Datum: Maj 2017 
 
 
SPOŠTOVANI STARŠI 
 

Vaš otrok bo v šolskem letu 2017/2018 postal učenec naše šole. Obveščamo vas, da za otroke na šoli 
organiziramo jutranje varstvo in podaljšano bivanje. Jutranje varstvo in podaljšano bivanje spadata v 
razširjeni program osnovne šole in sta brezplačna. 
Z okrožnico Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ki govori o pripravah na novo šolsko leto, 
smo bili med drugim obveščeni, da moramo v šolskem letu 2017/2018 pri organizaciji podaljšanega 
bivanja ravnati racionalno in preveriti vse možnosti za oblikovanje kombiniranih oddelkov ter 
predvideti fleksibilno organizacijo programa podaljšanega bivanja tako, da oddelke v kasnejših 
popoldanskih urah, ko del učencev že odide domov, združujemo. Ker so podlaga za oblikovanje 
oddelkov podaljšanega bivanja izključno pisne prijave staršev, vas prosimo za natančne in realne 
podatke, ki jih vpišete v spodnjo prijavnico. 
 

Jutranje varstvo bo potekalo od 6.15 do 8.15, podaljšano bivanje pa od 11.55 do 16.00. 
 
Zaradi organizacije dela na šoli moramo biti seznanjeni s številom učencev, ki bodo obiskovali jutranje 
varstvo in podaljšano bivanje. Podatke moramo posredovati tudi Ministrstvu za izobraževanje, 
znanost in šport. 
Prosimo, da izpolnite spodnjo prijavo in jo do 18. 5. 2017 vrnete v tajništvo OŠ Franja Malgaja Šentjur, 
Ulica skladateljev Ipavcev 2, 3230 Šentjur, ali skenirano po e-pošti na naslov: tajnistvo@fmalgaja.si.  
Če otroka ne boste prijavili, ne bo mogel obiskovati jutranjega varstva in podaljšanega bivanja. 
Učenci, ki bodo vključeni v podaljšano bivanje, naj imajo v šoli kosilo. 
 
         
          Ravnatelj: 
          Marjan Gradišnik 
 
�…………………………………………………………………………………………………………......... 
 

 

I Z J A V A 

 

 

Moj otrok ___________________________________ bo v šolskem letu 2017/2018: 

  (ime in priimek otroka) 

 

1. vključen v jutranje varstvo od _______________ ure, 

 

2. vključen v oddelek podaljšanega bivanja do _______________ ure. 

 

 
Podpis staršev /zakonitih zastopnikov: 

          

   ______________________________ 

 


