
 
 
 

OŠ ALOJZA GRADNIKA DOBROVO 
Trg 25. maja 9, Dobrovo 

 

 

Spoštovani starši, 

zaznali smo potrebo po spremembi varstva vozačev, pa tudi s strani staršev je prišla pobuda po povečanem nadzoru 

nad otroki v varstvu. Radi bi vas spomnili, da imamo v pravilih hišnega reda zapisano, kje se učenci lahko zadržujejo v 

času varstva in to od njih tudi pričakujemo. Morebitne kršitve Pravil šolskega reda bomo obravnavali in ukrepali po 

Vzgojnem načrtu. 

. 

Nekaj ključnih sprememb: 

● Vsi učenci se morajo, ko končajo pouk (5./6. uro), javiti dežurnemu učitelju v varstvu vozačev.  

● Za učence, ki imajo pouk 7. in/ali 8. uro bomo organizirali varstvo do odhoda avtobusov ob 15.30. Iz varstva 

bodo ti učenci lahko predčasno odšli samo s pisnim soglasjem staršev. 

 

UČENCI, KI NIMAJO POUKA, ODHAJAJO DOMOV S PRVIM AVTOBUSOM IN SE NE ZADRŽUJEJO NA ŠOLI ALI ŠOLSKEM 

DVORIŠČU. V PRIMERU, DA OSTAJAJO NA DOBROVEM, ŠOLA NE MORE PREVZETI ODGOVORNOSTI ZANJE. 

 

Za vsa morebitna vprašanja smo vam na razpolago na 05 398 80 14 (pomočnica ravnatelja). 

 

MOŽNOST VKLJUČITVE V DEJAVNOSTI MLADINSKEGA CENTRA BRDA 

 

Vsi učenci, ki nimajo organiziranega pouka 7./8. uro in so vključeni v popoldanske izvenšolske dejavnosti, bodo lahko 

počakali v prostorih Mladinskega centra. Šolski avtobus pelje v MC ob 13.40, ki je odprt od 13. do 17. ure. 

 

Zaradi lažje organizacije dela vas naprošamo, če za svojega otroka izpolnite prijavnico in jo vrnete razredniku do 16. 

3. 2020. Če vaše prijavnice do omenjenega datuma ne bomo prejeli, predvidevamo, da vaš otrok ne bo odhajal v 

Mladinski center. 

 

Naš otrok: _________________________________, razred _________ se bo vključil v dejavnosti Mladinskega centra 

Brda naslednje dneve: 

 

ponedeljek 
torek 
sreda 

četrtek 
petek 

od __________ do ___________ ure 
od __________ do ___________ ure 
od __________ do ___________ ure 
od __________ do ___________ ure 
od __________ do ___________ ure 

 

Domov bo odhajal (označite):        sam peš  po otroka bomo prišli sami 

 

podpis staršev: __________________________________ 

datum: ____________________ 

 
Ravnatelj: 
Damijan Marinič 

 

 
 
 


