FESTIVAL ZDRAVJA⁺, petek , 11.10. 2019
in NVO gre v OŠ Dob
PŠ KRTINA: OSNOVNA NAVODILA

 Jutranje varstvo je organizirano od 6.15 dalje na osnovi urnika.
 Prvi jutranji avtobus ne vozi, drugi vozi delno.*( Glej dodan vozni red – spodaj!)
 Zbiranje učencev poteka pred ali v šoli (odvisno od vremena) od 7.45 do 8.05, V tem času se razdeli malica. Ob
8.07 je organiziran odhod iz PŠ Krtina proti OŠ Dob.
 Le v primeru dežja vse učence v sp. Krtini ob 8.35 pobere avtobus in jih pripelje do šole v Dobu, sicer pešačijo.
Spremljevalke so razredničarke in Aleksandra, Nataša A. , Nataša Kalin in Marija. ( 9 spr.)
 Otroci so športno oblečeni in imajo s seboj copate.( V Dobu se preoblečejo v knjižnici.)
 Ker 1. triada zaključi že ob 11. 30, te učence avtobus ob 11.45 odpelje nazaj v Krtino ( 70 otrok in 6 spremljevalk)
Tam imajo kosilo in PB.
 Učenci 4. in 5. k imajo dejavnosti do 12.45. Takoj ob 12.50 odpelje avtobus v Krtino ( 45 otrok in 3 spremljevalke).
Tam imajo kosilo in PB.
 Iz šole vozijo avtobusi po običajnem voznem redu.

Matična šola v Dobu: OSNOVNA NAVODILA
 Jutranje varstvo je organizirano od 6.15 dalje na osnovi urnika.
 Prvi jutranji avtobus ne vozi, drugi vozi delno.*( Glej dodan vozni red – spodaj!)
 V šolo pridejo organizirano peš le prijavljeni učenci, ostali učenci pridejo v šolo samostojno. *( Glej dodan vozni
red – spodaj!)
 Malica se razdeli po razredih od 8.35 do 8.55 in sicer, če dežja ni, učenci prevzamejo malico zunaj ob vhodu za
RS. V primeru dežja, učenci od 1.- 5. razreda prevzamejo malico v hodniku najmlajših, učenci od 6.-9. razreda
pa malico prevzamejo v hodniku pred šolsko jedilnico.
 Otroci naj bodo primerno oblečeni in obuti.
 Dejavnosti NVO gre v šolo potekajo od 9.00 do 12.45 za učence od 6.-9.razreda , oz. do 11.30 za učence od 1.3.razreda.
 Učenci od 1.-3. razreda z dejavnostmi končajo ob 11. 30. Po končanih dopoldanskih dejavnosti, se učenci
razdelijo v skupine: OPB, varstvo vozačev in učence, ki takoj samostojno odidejo domov. Učence, ki ostanejo v šoli
bodo prevzele učiteljice oddelkov PB in jih takoj peljale na kosilo. Učence, ki so del varstva vozačev, prevzame
učiteljica Helena Parkelj.
 Učenci od 4. do 9. razreda imajo dejavnosti do 12.45. Če so učenci v šoli prijavljeni na kosilo, gredo po
končanih dejavnostih na kosilo v naslednjem vrstnem redu: prvi so vsi učenci vozači - smer Turnše, nato Sv.
Trojica, sledi Krtina, za njimi so na vrsti vsi ostali učenci. Zadnji okoli 13.30 gredo na kosilo učenci 4. in 5.razreda,
ki so vključeni v OPB.
 Organiziranega peš odhoda iz šole ni.
 Iz šole bodo vsi avtobusi vozili po običajnem voznem redu.

FESTIVAL ZDRAVJA⁺, petek , 11.10. 2019
Vozni red avtobusi- le iz smeri: Avtobusi bodo vozili le del šolske poti in sicer:
1. Učenci s Kokošenj, Zaloga pod Sv. Trojico gredo z avtobusom do Sp. Krtine nato peš iz zbirnega mesta št. 2.
Odhod avtobusa iz Zaloga ob 8.00
2. Učenci Rača, Dolenja Vas, Račni Vrh gredo z avtobusom do Sp. Krtine: nato peš iz zbirnega mesta št. 2.
Odhod avtobusa iz Račnega Vrha ob 8.00
3. Avtobus iz Sv. Trojice do Gorjuše, nato peš iz zbirnega mesta št. 5.
Odhod avtobusa iz Sv. Trojice ob 8.15

od 8. do 8.45. ure:
Organiziran prihod/pohod udeležencev (krajanov, učiteljev, učencev, staršev) do šole iz vseh smeri šolskega okoliša – DAN BREZ
AVTOMOBILA, ki ga vodijo učitelji spremljevalci s krajani iz izbirnega mesta do šole.
Številka zbiralnega mesta
1
2
3
4
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Zbirno mesto
PŠ Krtina ob 7:45 do 8.05
Sp. Krtina 114 ob 8:00- 8.10
Roltek ob 8:15
Turnše 41 ob 8:00
Gorjuša 3 ob 8:15-8.25
Količevo 20.c ob 8:15
Hofer na Viru ob 8:15
Gostilna Januš ob 8:15

Učitelji spremljevalci s krajani
Ines Sadar
Maja Jerič, Brigita Jahič, Ksenija Božak, krajani
Helena Gregorič, krajani
Milan Lukan, Suzana Fučec, krajani
Irena Trop, Lidija Leban, krajani
Boštjan Brnot
Martina Lipar
Vesna Kosmatin

DAN MOBILNOSTI JE DAN, KO BODO ŠOLSKE POVRŠINE ZA AVTOMOBILE ZAPRTE.

