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OBVESTILO ZA STARŠE ŠOLE IN VRTCA  
 
Sobota, 28. 10. 2017, bo za našo šolo še posebej slavnostna, saj v organizaciji z Občino Brežice pripravljamo 
program ob uradnem odprtju naše nove šole in vrtca. Program se bo začel ob 11. 00 uri. Vabilo ste že prejeli 
s strani razrednikov, objavljeno pa je tudi na šolski spletni strani.   
 
Šola ima v skladu z letnim delovnim načrtom ta dan delovno soboto, realizirali bomo vsebine kulturnega dne. 
Učenci imajo različne zadolžitve in glede na njihovo vključenost v program, je različno pričakovana tudi 
njihova prisotnost v šoli.  
 
Za nastopajoče učence in učence, ki sodelujejo v delavnicah po kulturnem programu bo organiziran 
avtobusni prevoz. Vozni red je dostopen tudi na spletni stran in na oglasnih deskah šole. Omenjeni učenci 
morajo priti v šolo najkasneje do 9. ure, ko se začne generalka, z mentorji bodo uredili še zadnje podrobnosti 
v učilnicah z delavnicami. Učenci lahko odidejo domov, ko zaključijo svoje obveznosti. Tudi za odhod domov 
je organiziran avtobusni prevoz ali pa v spremstvu staršev.  
 
Učenci, ki  ta dan nimajo posebnih zadolžitev, se v spremstvu staršev udeležijo slavnostne otvoritve. Po 
končani prireditvi staršem razkažejo prostore šole in se podružijo na pogostitvi v jedilnici. Nato odidejo s 
starši domov.  
 
Na kulturni prireditvi nastopajo tudi otroci Vrtca Pikapolonica. Nastopajoči otroci (otroci, ki prepevajo v 
zborčku) ter otroci skupin Sovice in Čaplje,  naj pridejo v garderobe vrtca ob 10.30 uri, kjer jih bodo prevzele 
njihove vzgojiteljice. Po končanem kulturnem programu jih v garderobah vrtca zopet prevzamete starši in si 
z njimi ogledate prostore šole in vrtca ter se podružite na pogostitvi.   
 
Ostali mlajši otroci, ki ne nastopajo, se udeležijo prireditve v spremstvu staršev.  
 
Verjamemo, da bo sobotni dogodek v nas vseh pustil globok vtis in nam bo še dolgo ostal v lepem spominu.  
Učenci so se v tem mesecu, ko smo že v novi šoli, na nove prostore navadili in jih že vzeli za svoje. Vabimo 
vas, da si v njihovi družbi šolo ogledate, jo doživite tudi vi, naše druženje pa bomo zaključili v prostorih 
jedilnice, ob skupni pogostitvi.  
 
 
Prijazen pozdrav! 
 

        dr. Stanka Preskar, 
                                                                                                                                                            ravnateljica 
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