
 

Obvestilo –    25. maj,  VRAČANJE  učenk in učencev 9. razredov  v šolo in izvajanje 
učne pomoči za učence od 4. do 8. razreda 

 
 
Spoštovani starši, drage učenke in učenci! 

 V veselem pričakovanju našega ponovnega sodelovanja v šoli, vam za  lažji začetek  pouka  
posredujemo najpomembnejše informacije: 

 V ŠOLO PRIDEJO SAMO ZDRAVI UČENCI!  UČENCI PRINESEJO PODPISANO IZJAVO STARŠEV. 
 

 Pouk in potek šolskega dne bo od ponedeljka, 25. 5. 2020  potekal drugače, kot pred 
pojavom epidemije,  saj še vedno veljajo ukrepi za preprečevanje okužbe s korona virusom. 
Učenke in učenci si bodo pred vstopom v šolo razkužili roke in  tekom šolskega dne izvajali 
samozaščitne higienske in druge ukrepe  za  varovanje zdravja!  Z njimi bodo podrobno 
seznanjeni prve šolske ure. 
 

 V vseh  prostorih šole se izvajajo ukrepi za zaščito zdravja, zato vas prosimo, da jih vsi 
dosledno upoštevate, v kolikor boste vstopali v šolo. 
 

 Razredničarka bo učence seznanila z urnikom in podrobnostmi v- i dela. 
 

 Učenci s poukom začenjajo ob 7.30 uri.   
 

 Razredničarka  bo  v ponedeljek, 25.5.2020 ob 7.25 uri  sprejela učence 9. r pred šolo. 
 

 Učenci prinesejo v ponedeljek v šolo šolske torbe z vsemi potrebščinami. Prinesejo tudi 
copate, športno opremo in steklenico za vodo.  
 

 Organiziran je tudi prevoz s šolskimi avtobusi, ki vozijo po enakem voznem redu kot meseca 
septembra.  Učenci 9. r na avtobusu uporabljajo zaščitne obrazne maske (NIJZ). 

V kolikor bo učenec v času obiskovanja pouka ali izvajanja učne pomoči izražal kakršnekoli 
bolezenske simptome,  vas bomo poklicali, da ga odpeljete domov.  V primeru potrjene okužbe s 
Covid -19 pri učencu, ste starši dolžni o tem takoj obvestiti ravnateljico. 

Za učence od 4. do 8. razreda bo učenje še naprej potekalo na daljavo. Izjeme bodo učenci, ki v tem 
šolskem letu niso uspeli doseči minimalnih standardov znanja pri posameznih predmetih, zato se 
bodo tudi za  njih začele izvajati  dejavnosti učne pomoči. O podrobnostih izvajanja  le teh vas bodo 
obvestile razredničarke. 

V veselem pričakovanju našega ponovnega snidenja  in čim uspešnejšega zaključka šolskega leta 
2019 /20, vas vse prav  prisrčno pozdravljam. 

Ravnateljica Sabina Juhart 


