
 
Obvestilo –   KLJUČNE INFORMACIJE GLEDE VRAČANJA UČENCEV 1. TRIADE  V 

ŠOLSKE KLOPI ( ponedeljek, 18.5.2020) 
 
 
Spoštovani starši, drage učenke in učenci,  

 Z veseljem vam sporočamo, da se v ponedeljek, 18. maja, vračajo v šolo učenci od 1. do 3. 
razreda.  25. maja  se nam bodo  pridružili v šoli  še učenci 9. razreda. 

 Spoštovani starši, zahvaljujemo se vam za podatke, ki ste nam jih ažurno posredovali, saj  so bili 
ključnega pomena za  organizacijo pouka in drugih dejavnosti, ki jih pripravljamo za učence.  

Vsekakor bo ob vrnitvi v šolo pouk potekal zelo drugače, kot smo bili vajeni pred pojavom 
epidemije. Drugačna bo organizacija pouka, drugačna bodo pravila in možnosti glede gibanja po šoli 
in izven, prevozov v šolo in domov, stikov in druženj, itd. Zaostrena bodo higienska pravila in 
upoštevati bo potrebno  navodila  ter ukrepe za zaščito zdravja. 

Za lažji začetek novega šolskega režima,  vam posredujemo najpomembnejše informacije: 

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

- Pouk bo potekal v manjših učnih skupinah z upoštevanjem higienskih  in  drugih zaščitnih  
ukrepov za varovanje zdravja!  
 

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

- Učenci s poukom začenjajo ob 7.30 uri.  V  jutranje varstvo sprejemamo učence od  6.30 ure 
dalje.  

- V ponedeljek, 18. 5. bodo učence pred šolo počakale razredničarke in jih pospremile v 
razred. Tudi učence, ki pridejo v jutranje varstvo bomo sprejeli pred šolo. 
 

- Starši, ki pripeljete otroke v šolo, jih  pospremite do vstopa v šolo, v šolo vstopajo učenci 
sami.  Enako velja za odhode domov. 
 

- Učenci prinesejo v ponedeljek v šolo šolske torbe z vsemi potrebščinami. Prinesejo tudi 
copate in stekleničko za vodo. Učenci bodo torbe in šolske potrebščine puščali v svoji 
učilnici. 
 

- Razredničarke vam bodo sporočile v katerih  učilnicah bo potekal pouk in podaljšano 
bivanje. Prav tako vam bodo posredovale vse druge podrobnosti glede izvajanja pouka in 
drugih dejavnosti. 
 

- Organiziran je tudi prevoz s šolskimi avtobusi, ki vozijo po enakem voznem redu kot 
meseca septembra. Avtobusi stojijo le na rednih avtobusnih postajah. V šoli jih bo na 
avtobusni postaji pričakala in pospremila v šolo naša delavka. 



 

V kolikor bo učenec v času obiskovanja pouka izražal kakršnekoli bolezenske simptome, vas bomo 
poklicali, da ga odpeljete domov.  V primeru, če bo pri učencu potrjena okužba Coovid -19, 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  organizirale dejavnosti  z namenom pomoči. Le te se bodo začele izvajati 
od 25.5.2020 dalje. O podrobnostih izvajanja vas bomo obvestili. 

 Prav tako vas bomo obvestili o podrobnostih vračanja devetošolcev  v šolo. 

 

V veselem pričakovanju našega ponovnega snidenja po več kot dveh mesecih pouka na daljavo, 
vas vse prav  prisrčno pozdravljam. 

Ravnateljica Sabina Juhart. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 


