S P R E J E M v CIRIUS Kamnik in
informacije o poteku prvega šolskega dne

Spoštovana dijakinja, spoštovani dijak, starši in zakoniti zastopniki!

Vabimo te, da v PONEDELJEK, 3. septembra 2018 skupaj s starši prideš v naš center. Prvi šolski
oz. sprejemni dan bo potekal takole:

Ob 9. uri

pozdrav vseh dijakov 1. letnikov (avla pred jedilnico)
Ravnateljici Srednje šole in Doma bosta pozdravili vse dijake prvih letnikov. Pozdravu se bodo
pridružili tudi predstavniki zdravstvene enote.
V nadaljevanju ti bosta predstavljena tvoj razrednik in matični vzgojitelj, v spremstvu katerih boš
(skupaj s starši) odšel v razred in kasneje v dnevno sobo v Domu, kjer boste nadaljevali pogovor in
spoznavanje. Razrednik bo podal informacije o načinu šolanja, o šolskem pravilniku, o izposoji
učbenikov; dobil(a) boš urnik ... Z vzgojiteljem pa se boste ti in tvoji starši lahko pogovorili o bivanju
in vzgojnem delu oz. o dnevnem vključevanju v vzgojno skupino in pridobili še vse ostale potrebne
informacije (ki zadevajo pričetek novega šolskega leta). Vzgojitelj te bo tudi seznanil, v kateri sobi boš
bival oz. imel možnost dnevnega počitka.
V dopoldansko dogajanje v razredu in v Domu se bodo vključevali tudi terapevti.

Starše prosimo, da vso morebitno osebno garderobo vašega otroka, pripomočke in ostalo prtljago prinesete iz
avtomobila šele, ko boste imeli informacijo o tem, v kateri sobi bo bival vaš otrok.


Dijaki, ki boste naš center obiskovali dnevno, ste po zaključenem druženju v šoli in v Domu ter po
ureditvi morebitnih drugih formalnostih prosti in lahko skupaj s starši odidete domov. Naslednji šolski
dan že poteka po urniku (pouk, prehrana, organizirani prilagojeni prevoz).

Po končanem formalnem delu v šoli in pridobljeni informaciji glede namestitve v sobo se starši pred
odhodom domov obvezno oglasite še pri drugih strokovnih delavcih:
 V AMBULANTI zaradi urejanja zdravstvenega varstva v času usposabljanja oz. bivanja (pooblastilo
zdravnika, terapije, nova zdravstvena dokumentacija …).
 Pri SOCIALNI DELAVKI oz. PSIHOLOGINJI zaradi ureditve morebitnih preostalih zadev: oddaja
manjkajočih dokumentov, ureditev dijaške izkaznice, podpis pogodbe o prilagojenem prevozu, druge
formalnosti … (glej priložena obvestila!).

Tebe in tvoje starše prosimo, da v zadovoljstvo vseh navedeni urnik upoštevate.
Želimo ti prijetne počitnice, v novem šolskem letu pa veliko uspehov in novih dogodivščin!

Kamnik, 4. julija 2018
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