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PRIJAVA V VARSTVO PRED POUKOM 
(OŠ ŠKOFLJICA – PŠ LAVRICA, ŽELIMLJE)  

 
 

POMEMBNO! Varstvo pred poukom je namenjeno učencem, ki še niso dovolj samostojni,  
da bi v šolo prihajali sami.  

Za učence 2. in 3. razreda bo varstvo pred poukom organizirano od 7.00 do 8.15, 
za učence 4. in 5. razreda pa od 7.30 do 8.15. 

 
 

 

Spodaj podpisani/-a ___________________________ PRIJAVLJAM / NE PRIJAVLJAM 
                                 (Ustrezno obkrožite.) 
 

svojega otroka ________________________________________, ki v šolskem letu 

2017/18 obiskuje ____________ razred, v varstvo vozačev za naslednje šolsko 

leto (2018/19). Moj otrok bo v varstvu pred poukom predvidoma od   

_____________  do začetka pouka. 

 
 
 
Datum: __________________              Podpis staršev: ________________________ 

        Prijavo vrnite razredničarki do petka, 4. 5. 2018!  
(Obrnite!) 
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PRIJAVA V PODALJŠANO BIVANJE v šol. letu 2018/19 
(OŠ ŠKOFLJICA – PŠ LAVRICA, ŽELIMLJE)  

 
POMEMBNO: Podaljšano bivanje je oblika vzgojno-izobraževalnega procesa, ki poteka po zaključenem 
pouku. Učenec je v podaljšanem bivanju prisoten vse dni v tednu od končanega pouka do predvidenega 

časa odhoda iz šole (najpozneje ob 16.30).  

Ker želimo in moramo biti pri organizaciji čimbolj učinkoviti, vas naprošamo, da res odgovorno 
pristopite k prijavi! 

 

 
Spodaj podpisani/-a ___________________________ PRIJAVLJAM / NE PRIJAVLJAM 
                                 (Ustrezno obkrožite.) 
 

svojega otroka ________________________________________, ki v šolskem letu 

2017/18 obiskuje ____________ razred, v podaljšano bivanje za naslednje šolsko 

leto (2018/19). Moj otrok bo v podaljšanem bivanju od konca pouka do 

predvidoma (ustrezno obkrožite): 

a) 14.00 (Otrok domače naloge ne bo naredil v šoli.), 

b) 14.50 (Od 14.00 do 14.50 poteka učna ura, zato prosimo, da predvideni 

odhod iz OPB načrtujete pred ali po učni uri, da z vstopanjem v učilnico ne 

motite učnega procesa), 
 

c) do _________ (največ do 16.30 ure) 

 Datum: __________________           Podpis staršev: ________________________ 

          Prijavo vrnite razredničarki do petka, 4. 5. 2018!     
 (Obrnite!)  
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