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… v š ir na pro st ranst va neznanega vstopamo z znan je m in odgo vorn im r avnan jem  

 

O B V E S T I LO  STARŠEM, UČENKAM IN UČENCEM OŠ BOGOJINA 

pred začetkom novega šolskega leta 2020/21 

 

Spoštovani starši, drage učenke in učenci OŠ Bogojina!   25.8.2020 

Poletne počitnice se  počasi iztekajo in v torek, 1. septembra vstopamo v  novo šolsko leto 

2020/21.  

Zelo smo  veseli, da se  1. septembra vračate  v šolo VSI UČENCI ! 

Tako se bodo v šoli izobraževali vsi učenci, vendar pod pogoji, ki omogočajo varovanje 

zdravja pred okužbo s koronavirusem (priporočila  NIJZ in  protokol šole, s katerimI bodo 

učenci in učenke seznanjeni 1. šolski dan.  

Zaradi varovanja zdravja vseh, je obvezno razkuževanje rok pred vstopom v šolo in uporaba 

zaščitne obrazne maske v prostorih šole (učenci predmetne stopnje, učitelji, vsi obiskovalci 

šole).  Prav tako veljajo vsi  drugi splošni ukrepi za preprečitev okužbe s koronavirusem.  V 

šolo lahko vstopajo le zdrave osebe! 

ZA LAŽJE PRIPRAVE NA  1. ŠOLSKI DAN  VAM POSREDUJEMO NEKAJ NAJPOMEMBNEJŠIH 

INFORMACIJ: 

 V šolo pridejo samo zdravi učenci in učenke ! 

 Učenci vozači se pripeljejo z avtobusom po priloženem voznem redu (priloga). Tudi 

na avtobusu veljajo ukrepi za varovanje zdravja. 

 Začetek pouka je ob 7. 30 uri (razen za učence 1. razreda ob 9.00 uri). 

 Učitelji razredniki bodo učenke in učence svojega  razreda sprejeli pred šolo.  

  Učenke in učenci predmetne stopnje (6.-9.r.) naj imajo s sabo zaščitne obrazne 

maske. 

 Prvi dan šola ne organizira šolskega kosila.  

  Starše  vljudno prosimo, da otroke spremite le do šolskih vrat in le v nujnih primerih vstopate 

v šolo. 

 V želji na čim  uspešnejši začetek novega šolskega leta in ohranitvi zdravja vseh nas, 

vas prisrčno  pozdravljam. 

 

Ravnateljica Sabina Juhart, 

univ. dipl. ped., prof. soc. 

 

 


