
Spoštovani starši, 

Pred začetkom poletnega počitniškega varstva bi vam želeli podati nekaj napotkov. 

V ponedeljek dopoldan, bo pri vhodnih vratih izobešen seznam skupin, da si lahko pogledate v kateri 

skupini je vaš otrok. Sezname nato, zaradi varstva podatkov, kmalu odmaknemo. Zaželeno je, da prvi 

dan pridete prej, od 7.00 do 7.45 ure, da v miru predate otroka in še enkrat pregledate ali imate s seboj 

vse potrebno. Do 7.45 bodo prvi dan, pri vhodu otroke sprejele učiteljice, če pa bo otrok prišel kasneje, 

ga bo do skupine pospremil informator.  

V priponki imate izjavo odhoda otrok domov, na kateri obkrožite uro, ko boste prišli po vašega otroka. 

Ob določenih urah bodo otroke do vrat pospremili učitelji, kjer jih vi pričakate. V primeru, da vas ni, 

učitelj otroka ponovno pospremi do skupine, kjer počaka na naslednjo uro odhoda. Prosimo, da ob 

nenavedenih urah, ne pošiljate informatorja po otroka, ker ta ne sme zapuščati svojega delovnega 

mesta, če to ni nujno potrebno. V primeru, da morate priti prej po otroka, nam sporočite na naš spletni 

naslov ali pokličite na našo telefonsko številko. Izpolnjeno izjavo o odhodu, prinese otrok v ponedeljek 

s seboj in jo preda učiteljici. V primeru, da nimate možnosti tiskanja, lahko izjavo prostoročno napišete 

(obvezen je vaš podpis). Uro odhoda lahko med tednom spremenite. Spremembo sporočite učitelju (s 

pisnim sporočilom). Izjava velja za en teden. 

Otrok naj ima s seboj: 

- manjši nahrbtnik, 

- copate, 

- peresnico, 

- zaščito pred soncem (kapa, klobuk), 

- po potrebi rezervna oblačila, 

- izpolnjeno izjavo o odhodu domov,  

- lahko ima igračo (naj ne bo velike vrednosti), za katero otrok skrbi sam, 

- kopalke, brisača, zaščitna krema, po potrebi rokavčki ali drugi plavalni pripomočki. 

Telefoni, računalniki in tablice NISO DOVOLJENI! 

Navodila za plačljive dejavnosti dobite sproti vsak teden. Poskrbite za pravočasno plačilo. 

Pred vstopom otroka v poletno počitniško varstvo morate oddati pogodbo in poravnati plačilo 

varstva. V primeru, da položnice še niste dobili ali uspeli poravnati, to lahko uredite na dan prihoda v 

računovodstvu šole. Računovodstvo posluje le z gotovino. Če plačilo ne bo urejeno, žal otroka ne 

moremo sprejeti v varstvo. 

Lahko se zgodi, da do ponedeljka, še ne bo razvidno, da ste račun poravnali. V tem primeru vas 

naprošam za strpnost in razumevanje, če vas bomo zjutraj napotili v računovodstvo šole.  

Prijave in odjave pošljite izrecno le na spletni naslov: pocitnisko.varstvo@os-koper.si.  

Za nujna sporočila, bomo v času poletnega počitniškega varstva od 7.00 do 16.00, dosegljivi na 

telefonski številki 041 617 834. 

Na vhodnih vratih šole si boste lahko pogledali tedenski razpored dejavnosti. 

Želimo vam prijeten dan, vašim otrokom pa prijetno in sproščeno bivanje v poletnem počitniškem 

varstvu. 

Vodje poletnega počitniškega varstva 

Nina Oberstar Horvat 

Etien Počkaj Godnič  

Zlatka Palčič 
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