Kamnik, 9. julij 2018

OBVESTILA
Spoštovani starši in zakoniti zastopniki!

Pripravljamo se že na pričetek novega šolskega leta 2018/2019 in radi bi vam podali informacije vezane na
organizacijo dela v prihodnjem šolskem letu:

URNIK:
V šolskem letu 2018/2019 bodo vsi učenci in dijaki s poukom pričenjali ob 8. uri. Pouk bo predvidoma trajal najdlje
do 14.10. Po pouku bo za učence in dijake na dnevni obliki usposabljanja organiziran vzgojni program, ki bo potekal
do 16.30 ure.
Malica bo organizirana posebej za I. triado OŠ (9.35 – 10.27) ter posebej za vse ostale učence in dijake (10.25 –
10.55).

PREHRANA ZA UČENCE IN DIJAKE NA DNEVNI OBLIKI USPOSABLJANJA:
Prehrana bo kot do sedaj zagotovljena učencem in dijakom po predhodni najavi na predpisanem obrazcu;
predvidenih sprememb na tem področju ni.
Glede na uro prihoda kombijev in pričetek pouka, bomo zajtrk lahko omogočili le učencem in dijakom, ki bodo v
center prišli vsaj do 7.30 ure.
Skladno z veljavno zakonodajo boste starši uveljavili subvencijo prehrane za dopoldansko malico in kosilo
(podrobnejše informacije na spletni strani CIRIUSa, zavihek prehrana).
Izpolnjen obrazec »PRIJAVA UČENCA/DIJAKA NA ŠOLSKO PREHRANO« (obrazec je dostopen tudi na spletni strani
centra) je potrebno do 22. avgusta 2018 posredovati socialni službi centra.

PREVOZ:
Tudi letošnje šolsko leto bomo ločeno organizirali prevoze za osnovnošolce in srednješolce. Prevozi, dnevni in
vikend, bodo organizirani za vse učence ter težje in težko gibalno ovirane dijake, za katere ste starši oddali najavo.
Organizacija prevozov bo načrtovana na dnevni program celostnega usposabljanja otrok in mladostnikov, ki poteka
od 7. do 16.30 ure, petkovi odhodi pa so predvideni od 13.30.ure dalje in nedeljski prihodi v center od 20.ure dalje.

VKLJUČEVANJE V VZGOJNO SKUPINO DNEVNE OBLIKE USPOSABLJANJA:
Pričakujemo, da bodo vsi učenci in dijaki na dnevni obliki usposabljanja v centru prisotni med 8. in 16.uro, saj bomo
le tako vsakemu posamezniku lahko zagotovili program celostnega usposabljanja. Vključeni bodo v vzgojni program,
ki je sestavni del celostnega usposabljanja, ki ga zagotavljamo v centru.
Od 7. ure do pričetka pouka bo organizirano jutranje varstvo, po zaključku pouka in do odhoda domov pa vzgojni
program, najdlje do 16.30 ure.
Izpolnjen obrazec »PRIJAVNICA ZA VKLJUČITEV V VZGOJNO SKUPINO DNEVNE OBLIKE USPOSABLJANJA« je potrebno
oddati najkasneje prvi šolski dan vzgojiteljici vašega otroka ali ravnateljici Doma.

INFORMACIJA O PRIČETKU POUKA -

PONEDELJEK, 3. september 2018:




OSNOVNA ŠOLA:
Vsi novinci:

ob 9.00
ob 11.00 (učenci bodo prejeli osebna pisna vabila)




SREDNJA ŠOLA:
Prvi letnik:

ob 11.00 (velja tudi za nadaljevalni program PTI!)
ob 9.00 (dijaki bodo prejeli osebna pisna vabila)

Strokovni delavci smo za vas ponovno dosegljivi od 27. avgusta dalje.
Prijetne poletne dni in lep pozdrav!

socialni delavki

Breda Leskovšek in Irena Praznik

