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Številka:
Datum: 5. 2. 2015

Staršem učencev Osnovne šole Ferda Vesela Šentvid pri Stični

Zadeva: Obvestilo
Spoštovani starši!
Posredujemo vam obvestila o naših aktivnostih, ki jih bomo izpeljali v prihodnjem obdobju. Več
informacij o našem šolskem delu lahko preberete na naši spletni strani http://www.osferdavesela.si .
1. Februarske govorilne ure bodo v torek, 10. 2. 2015, praviloma bodo potekale med 17. in
18.30 uro. Predlagamo vam, da vaš obisk predhodno najavite preko telefona (01 788 78 02)
ali preko e-pošte. Elektronski naslovi strokovnih delavcev so na spletni strani šole
http://www.osferdavesela.si/?page_id=317 .
 Za starše učencev 6. razreda bo ob 17. uri v učilnici 215 kratka predstavitev zimske
šole v naravi, ki je bila izpeljana na Treh Kraljih na Pohorju.
 Za starše učencev 8. razreda pa bo ob 17.30 v učilnici 151 predstavitev naravoslovne
šole, ki je bila izpeljana v Fiesi.
2. Za učence prvega triletja (od 1. do 3. razreda) bo v sredo, 10. 2. 2015, organiziran zimski
športni dan. Za učence od 4. do 9. razreda pa smo ga načrtovali za petek, 6. 2. 2015. Zaradi
neugodne vremenske napovedi ga bomo izvedli v torek, 10. 2. 2015.
3. V šoli se je nabralo kar lepo število pozabljenih predmetov, predvsem oblačil. Starši, prosimo
vas, da v času govorilnih ur pregledate in poberete pozabljena oblačila, ki bodo razstavljena v
preddverju glavnega vhoda šole.
4. Kar nekaj težav se nam pojavlja pri organizaciji pouka zaradi nenajavljenih prihodov staršev
na dopoldanske govorilne ure. Prosimo, da vaš prihod sporočite strokovnim delavcem vsaj
delovni dan vnaprej.
5. Na šoli že kar nekaj časa oblikujemo bazo elektronskih naslovov staršev. S pridobitvijo vašega
e- naslova bo pretok informacij hiter in tudi cenejši. V kolikor uporabljate elektronsko pošto,
vas prosimo, da nam preko povezave http://www.osferdavesela.si/kontakti/ posredujete

vaš e-naslov.
6. Spoštovani starši, prosimo vas, da se v primeru, ko želite pridobiti informacije o šolskem delu
vašega otroka in tudi o organizaciji šolskega dela, najprej obračate na razrednika, v kolikor
razrednik ni dosegljiv, pa na svetovalno službo ali vodstvo šole.
7. V zadnjem obdobju je veliko število učencev izostalo od pouka za daljše časovno obdobje
zaradi bolezni. Vse več je tudi staršev, ki prosite – zahtevate od učiteljev, da vam naj
posredujejo učno snov za čas, ko učenca ni bilo v šoli. Starši navajajte in zahtevajte od otroka,
da si sam pridobi ustrezne informacije od sošolcev in tudi od strokovnih delavcev šole, s tem
ga boste navajali na samostojnost in odgovornost do šolskega dela.
8. Starše učencev, ki obiskujejo podaljšano bivanje, ponovno prosimo, da v času od 13. do 14. 25
le izjemoma prihajate po otroke, kajti ta čas je namenjen učenju in pripravi na pouk za
naslednji dan.
9. V nedeljo, 8. 2. 2015, vas ob 17. uri vabimo v avlo šole na osrednjo občinsko proslavo ob
kulturnem prazniku.
10. 10. Vpis bodočih prvošolcev bo od 9. do 13. 2. 2015. Vsi šoloobvezni otroci bodo k vpisu
dobili pisno povabilo.

11. Tekmovanje iz geografije za učence od 6. do 9. razreda bo v ponedeljek, 9. 2. 2015, ob 13. uri.
12. V času zimskih počitnic, od 23. do 27. 2. 2015, bomo v šoli izpeljali naslednje aktivnosti:
 Noč v knjižnici za učence od 4. do 6. razreda. Aktivnost se bo začela 23. 2. ob 18. uri
in se bo zaključila 24. 2. 2015 ob 8.30 uri.
 Delavnica animiranega filma, v ponedeljek, 23. 2. 2015, od 8. do 13. ure.
 V šolski telovadnici bodo potekale različne športne aktivnosti.
 V primeru ugodnih snežnih razmer v Šentvidu bomo izpeljali aktivnost tek na smučeh.
O načinu prijave na zgoraj omenjene aktivnosti bodo učenci pravočasno obveščeni.

Posebno opozorilo:
Zaradi neugodnih vremenskih razmer, vremenoslovci namreč napovedujejo izjemne količine
snežnih padavin, jutri v petek, 6. 2. 2015, odpovedujemo pouk in tudi vse popoldanske aktivnosti
v šolskih prostorih. Za otroke, ki nimajo možnosti domačega varstva, bomo za njih varstvo
organizirali v šoli. O nadomeščanju odpadlega šolskega delovnega dneva vas bomo pravočasno
obvestili.

Za nadaljnje obdobje napovedujemo naslednje dogodke:
 26. 3. 2015, dobrodelni koncert šolskih pevskih zborov in solistov v sodelovanju z
glasbenimi šolami,
 25. 4. 2015, strokovna ekskurzija za učence, Dunaj,
 18. 4. 2015 dan odprtih vrat šole (delovna sobota, nadomeščanje za 2. 1. 2015),
 od 22. do 24. 5. 2015 športni in jezikovni tabor v Kranjski Gori.

S spoštovanjem,
Janez Peterlin,
ravnatelj

