Spoštovani dijaki in starši!
Lepo pozdravljeni v novem šolskem letu. Verjamemo, da ste pripravljeni na nove izzive, zato
vam pošiljamo nekaj uporabnih informacij.
Pošiljamo vam:
- vpisnico, če je še niste oddali,
- prijavnico za malico,
- 4 potrdila o vpisu in 2 obrazca za subvencijo mesečne vozovnice.


Program za prvi šolski dan petek, 1. 9. 2017:

Kdaj?

Kaj?
pozdrav ravnateljice, predstavitev
plesnih šol za maturantski ples
razredna ura
fotografiranje

9.00 -10.00
10.00-11.00
11.00-11.40



Kje?
003
glejte spodnji razpored
glejte spodnji razpored

Urnik fotografiranja

3. a
3. c
3. č
3. d
3. f

Kdaj?
11.00
11.10
11.20
11.30
11.40

 RAZPORED PO UČILNICAH
Razred
Razrednik
3. a
Karmen Štrus Zore
3. c
Sabina Kolenc
3. č
Marinka Jarm
3. d
Karmen Markovič
3. f
Andreja Kordiš

Učilnica
105
202
S 106
S 007
204

E- pošta
karmen.strus@frizerska.si
sabina.kolenc@frizerska.si
marinka.jarm@frizerska.si
karmen.markovic@frizerska.si
andreja.kordis@frizerska.si



S seboj prinesite pisalo in beležko. Razredniku sporočite morebitne spremembe
osebnih podatkov (naslov, telefonska številka …).



Učbenike boste z dokazilom o plačilu lahko dvignili med 4. in 8. 9. 2017 v knjižnici.



Malica: 1. 9. 2017 za dijake 2. letnika ne bo organizirane prehrane. Šolska kavarnica pa
bo odprta s ponudbo prehrane.

Če ste oddali prijavo na malico, jo boste lahko prevzeli od 4. 9. 2017 dalje.
Subvencija malic:
100 % ..... malica zastonj,
70 % ........ doplačilo 0,75€,
40 % ........ doplačilo 1,45€.
V kolikor niste upravičeni do subvencionirane prehrane, lahko malico kupite za 2,42€. Več
si lahko preberete na šolski spletni strani www.frizerska.si pod zavihkom: dijaki/prehrana.


Prvi roditeljski sestanek bo v torek, 19. 9. 2017, ob 17. uri, v predavalnici 003 v
pritličju. Veseli bomo vašega obiska.



Seznami razredov bodo objavljeni v sredo, 30. 8. 2017 po 10. uri na vhodnih vratih
šole.



Delovne majčke za prakso lahko naročite pri učiteljici Sonji Miklaužič, ki je oblikovala
nekaj novih motivov.



V ponedeljek, 4. 9. 2017, boste imeli jesenski športni dan na Krvavcu - glejte obvestilo
na šolski spletni ali FB strani.



3. a, 3. c in 3. d imajo pouk od 1. 9. 2017 do 4. 1. 2018, PUD pa od 5. 1. do 17. 5. 2018.



3. č in 3. f imata PUD od 5. 9. 2017 do 16. 1. 2018, pouk pa od 17. 1. do 18. 5. 2018.



Mobilnost – opravljanje prakse v tujini: rok za oddajo je do vključno 5. 9. 2017.
Informacije so dostopne na šolski spletni strani pod zavihkom: dijaki/mobilnost/razpis.
Pohitite s prijavo.



Po predstavitvah v 003 bo na razredni uri potekalo tajno glasovanje za izbiro
organizatorja zaključnega plesa.



Vsa obvestila za zaključni izpit bodo na spletni strani šole in v organizatorju. Obveščeni
boste tudi pri razredih urah.



Za vsa dodatna vprašanja se obrnite na razredničarko (e-pošta zgoraj) ali
pokličite v tajništvo šole (08/ 2055-700) ali pišite na info@frizerska.si.

.

Veselimo se srečanja z vami!

Ljubljana, 23. 8. 2017

Ravnateljica: Saša Hiti

