Spoštovani starši,
v imenu skupine učiteljev I. osnovne šole Celje, ki pripravlja program poletnega počitniškega varstva, bi se
vam rad najprej zahvalil za vašo prijavo in s tem zaupanje v naše delo. Da nam bo vsem nekoliko lažje,
vam posredujem nekaj dodatnih informacij.
Predvideni dnevni načrt počitniškega varstva.
6.00–8.00
8.00–8.15
8.15–8.45
8.45–11.45
11.45–12.00
12.00–12.30
12.30–13.15
13.15–15.00
15.00–16.30

prihod otrok
»z gibanjem v nov dan«
malica
dopoldanske aktivnosti
priprava na kosilo
kosilo
sprostitvene dejavnosti
popoldanske aktivnosti in malica
razvedrilne dejavnosti in odhod otrok

Zaradi načrtovanih dejavnosti je zaželeno, da se otroci zberejo do 8. ure, pri odhodu domov pa bomo
upoštevali vaše odločitve. Otroke bomo v varstvo sprejemali vsak dan v avli šole na Kosovelovi ulici 14
(nekdanji Pionirski dom).
Program, ki ga pripravljamo, bo oblikovan tedensko in bo na vidnem mestu predstavljen tudi na plakatu.
Vključeval bo različne ustvarjalne delavnice (likovno, tehnično, naravoslovno, glasbeno), športne aktivnosti,
družabne in zabavne igre, obiske raznih gostov, pohode (Hom, Kal, Šmohor, Bukovica, Mrzlica, Boč,
Limbarska gora, Gora Oljka …) ter sprehode po Celju in njegovi okolici (mestni park, poti ob Savinji).
Rdeča nit vseh aktivnosti bo druženje, gibanje, ustvarjanje, zabava, za nekatere tudi plezanje, predvsem pa
prijetno počutje ter zanimivo preživljanje prostega časa. Prepričani smo, da bomo z dobro voljo vseh
udeležencev – tako otrok kot tudi izvajalcev – pri tem kar najbolj uspešni. Zaradi izjemnih razmer si
pridržujemo pravico do spremembe objavljenega programa.
V poletno počitniško varstvo bodo vključeni otroci iz različnih šol in različnih starosti. V želji, da bi vsem
zagotovili prijetno bivanje in dobro počutje, smo oblikovali tudi hišna pravila, ki jih bomo poskušali tudi
dosledno upoštevati. Zato je zaželeno, da z njimi predhodno seznanite svoje otroke in se o njih pogovorite.

Hišna pravila – da se bomo vsi skupaj počutili bolje …
Prihajamo ob dogovorjenem času.
V garderobi se preobujemo v šolske copate.
Pozdravljamo in uporabljamo prijazne besede: prosim, hvala, izvolite in oprostite.
Spoštujemo svoje pravice in pravice drugih, zato s svojim obnašanjem ne ogrožamo in ne
vznemirjamo drugih. Do vseh smo vljudni in spoštljivi.

Dosledno upoštevamo navodila učiteljev.
Aktivno sodelujemo pri dejavnostih.
Po hodnikih hodimo mirno in ne kričimo.
Upoštevamo pravila kulturnega prehranjevanja.
Za stvari, ki jih prinesemo, skrbimo in odgovarjamo sami.
S skupnimi stvarmi ravnamo skrbno.
Trudimo se, da smo dobre volje, tako ustvarjamo prijaznejše okolje sebi in drugim ljudem.
V primeru večkratnega hujšega kršenja pravil in po predhodno opravljenem pogovoru s starši pa si
pridržujemo pravico, da takšnemu otroku ne omogočimo več nadaljnjega obiskovanja počitniškega varstva.
Otroci s sabo prinesejo nahrbtnik, v katerem naj imajo:
– šolske copate,
– robčke,
– kapo s ščitnikom,
– športno opremo in primerno športno obutev,
– podpisano steklenico za vodo,
– vrečko za copate (takšno, ki jo je mogoče obesiti).
Otroci naj ne prinašajo s sabo svojih igrač.
Prilagamo plačilni nalog s pripadajočim zneskom in prosimo, da ga za termine v juniju in juliju poravnate do
petka, 19. junija 2020, za termine v avgustu pa do petka, 24. julija 2020. Hkrati tudi prosimo, da morebitno
otrokovo odsotnost (bolezen ali drug opravičljiv razlog) sporočite med 7. in 8. uro na telefonsko številko
041 843 632 ali 03 428 51 11. V tem primeru vam bomo denar za dni odsotnosti po končanem
počitniškem varstvu tudi vrnili, najkasneje do 11. septembra 2020.
Veselimo se srečanja z vami in preživljanja poletnega počitniškega časa z vašimi otroki in vas lepo
pozdravljamo.

Podatki, potrebni za položnico za plačilo PPV
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