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Osnovna šola Polzela  

 

 

Zadnji šolski dan, 24. 6. 2021  

 

Četrtek,  24. 6. 2021,  bo za učence zadnji delovni dan v letošnjem šolskem letu. 

 

Učenci od 1. do 4. razreda 

8.20 – 8.35 

  Malica  

8.45  – 9.45 

 Proslava ob državnem prazniku v športni dvorani šole, kjer bo ga. ravnateljica 

podelila učencem pohvale in priznanja.  

9.45 – 11.50/12.40 

 Zaključek šolskega leta bo nato v nadaljevanju z razredniki  potekal v učilnicah do 

11.50 za učence 1. razreda, do 12.40 za vse ostale (razdelitev spričeval, potrdil o 

obiskovanju interesnih dejavnosti, vračanje kartic za kosilo s seznamom učencev,  

ureditev vseh formalnosti …)  

 

Učenci od 5. do 8. razreda 

 

8.20 – 9.55 

 Pouk po urniku. 

9.55 – 10.15 

 Malica  

10.30 – 11.30 

 Proslava ob državnem prazniku v športni dvorani šole, kjer bo ga. ravnateljica 

podelila učencem pohvale in priznanja.  

11.30 do 12.40 

 Zaključek šolskega leta z razredniki v učilnicah (razdelitev spričeval, potrdil o 

obiskovanju interesnih dejavnosti, obvestil o dosežkih pri NPZ, vračanje kartic za 

kosilo s seznamom učencev,  ureditev vseh formalnosti……)  
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 Kosilo in popoldanska malica bosta ta dan organizirana le za učence razredne  

stopnje, ki bodo v oddelkih podaljšanega bivanja (1. do 4. razred).  

Kosilo bo za učence 4. razreda potekalo po obstoječem urniku. Prvošolčki bodo ta dan 

kosili 5. uro v jedilnici. Oddelki PB učencev 2. in 3. razreda pa se na kosilo zvrstijo 

po končani 5. uri.  

 

 Po zaključeni 5. uri  bodo učenci od 5. do 8. razreda odšli domov. Za učence vozače  

bodo odhodi šolskih avtobusov potekali po sledečem urniku : 

               1. vožnja 

 13:20 odhodi v vse smeri 

                Prosimo, da pomagamo dežurnim učiteljem pri dežurstvu do odhoda avtobusov.  

  
             2. vožnja 

 14:10  odhod  v smeri Ločica – Breg (za učence v OPB) 

 
 

Prijetno, razigrano in brezskrbno poletje!  

 

 

Pripravila                                                                                                  Ravnateljica  

Simona Tomšič                                                                                  mag. Bernardka Sopčič 

 


