
 

 

 

 

 

OŠ prof. dr. Josipa Plemlja 
Seliška cesta 3 
4260 BLED 

 

tel:  04 5780 620 
fax: 04 5780 640 
 

e-naslov: www.os-bled.si 
e-pošta: os-bled@guest.arnes.si 

 

 
 

 

Bled, 29. 8. 2022 
           

DRAGE UČENKE IN UČENCI, SPOŠTOVANI STARŠI! 
 
Hitro se bliža konec poletnih počitnic in prvi šolski dan. Upamo, da ste poletje lepo 
preživeli in da se šolarji veseli in zdravi vračate v šolo.  

Šolsko leto se za vse učence prične v četrtek, 1. 9. 2022. 
 
Učenci 2. razreda se prvi šolski dan zberete ob 8.15 pred vhodom za prvošolce, kjer vas 
bodo pričakale razredničarke. Skupaj z njimi boste odšli do garderob.  
 
Učence 3. razreda pa bosta razredničarki ob 8.10 počakali pred garderobami. Skupaj 
boste stvari zložili v garderobne omarice in nato odšli do matičnih učilnic. 
 
Pouk se bo za učenke in učence od 2. do 9. razreda pričel ob 8.20 in bo trajal do 10.10 
(dve šolski uri) za učenke in učence od 2. do 5. razreda ter do 11.00 (tri šolske ure) za 
učenke in učence od 6. do 9. razreda. 
 
Prvi šolski dan potrebujete le copate, beležko, pisalo in manjši nahrbtnik. V garderobi 
bodo na stenah viseli seznami, na katerih si boste lahko pogledali, katera garderobna 
omarica vam je dodeljena. Dežurni učitelji vam bodo pri tem tudi pomagali.  
 
Prvi šolski dan je v šoli le malica. Kosila ni, prav tako ni organiziranega podaljšanega 
bivanja in jutranjega varstva. 
 
Avtobusi in šolski kombi bodo zjutraj vozili po  voznem redu za prvo šolsko uro. 
Po pouku bodo avtobusi odpeljali v vse smeri ob 10.20 učence razredne stopnje, ob 11.15 

pa še učence predmetne stopnje.  
 
2. 9. 2022 je običajen dan, po urniku, organizirano bo kosilo, jutranje varstvo in 
podaljšano bivanje.  
 
Prav je, da se pred začetkom novega šolskega leta pogovorite o varni poti v šolo in da 
skupaj ubesedite cilje, za katere si boste prizadevali v novem šolskem letu. 
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Za vse, ki boste vstopali v prostore šole velja, da prihajate zdravi in da skrbite za 
higieno rok. Prostore šole bomo redno zračili in tako poskrbeli za kar najmanj okužb z 
virusom. 

Želimo vam vzpodbuden začetek šolskega leta ter veliko navdihujočih in izpolnjenih 
trenutkov. Ustvarjali jih bomo skupaj! 
 
         Ravnateljica: 
         Nataša Ahačič, prof.  
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