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… v ši rna prostranstva neznanega vstopamo z  znanjem in odgovornim ravnanjem  
 

OBVESTILO  RAVNATELJICE O  POTEKU  ŠOLANJA   od 1.4.2021 do 11.4.2021 

 

Spoštovani starši! 

 

Epidemija nam še vedno kroji način življenja in dela. V upanju , da jo s tokratnim 

»lockdownom« države vendarle uspemo zajeziti, je vlada RS sprejela ukrepe, med katerimi 

je tudi ponovno zaprtje šol.  

 

Tako bo šolanje za vse učenke in učence  OŠ od četrtka, 1. 4. 2021  do  nedelje, 11 .4. 2021 

(6 šolskih dni) zopet potekalo na daljavo. 

 

 Za lažjo organizacijo  vam posredujem še nekaj pomembnih informacij:  

 

-  V kolikor imate doma  morda še kakšne težave v zvezi  z neustrezno, oziroma 

pomanjkljivo računalniško infrastrukturo, vas prosim, da  čim prej kontaktirate  

učitelja g. Dušana Nemca: dusan.nemec@guest.arnes si ali tel.št.: 041 343 426 

-  Učitelji bodo učence pravočasno seznanili z urniki in potekom šolanja  na daljavo. 

Glede na naše dosedanje izkušnje in smo dobro pripravljeni. 

- Pri organizaciji pouka na daljavo bomo  sledili priporočenim smernicam Ministrstva 

za šolstvo, Zavoda  RS za šolstvo  

- V šoli bomo organizirali tudi nujno varstvo za učence  od 1. do 3. razreda, katerih 

starši ste zaposleni v kritičnih infrastrukturah: v zavodih s področja vzgoje in 

izobraževanja, zavodih s področja socialne varnosti, v Slovenski vojski, Policiji in v 

poklicnih gasilskih enotah. Tovrstna zaposlitev se ugotavlja na osnovi potrdila 

delodajalca, ki vam ga danes otroci prinesejo domov , priloženo pa je tudi obvestilu. 

Prosim vas, da tovrstno potrebo čim prej sporočite razredničarki vašega otroka, 

izpolnjeno potrdilo pa prinesete na prvi dan  nujnega varstva v šolo.  Nujno varstvo 

bo organizirano od 6.30 ure dalje. Za te učence bo organizirana tudi prehrana 

(malica in kosilo). Za prevoz otroka v šolo in domov poskrbite starši.  

- V tem času  bodo delovala tudi šolska svetovalna služba:  

ga. Simona Wernig, kontakt: simona.nemec@guest.arnes.si ali tel.: 031 543 876. 

Prav tako lahko vprašanja vezana na  tajništvo naslovite na tajnico ga. Jožefo 

Puhan, tel.: 5479081, vprašanja vezana na ravnateljico pa na tel .: 070772266. 

 

Zahvaljujem za  vam  za razumevanje situacije in vas tudi tokrat prosim za vašo 

pomoč otroku, v kolikor jo bo v tem obdobju potreboval.  

 

V upanju na čim boljši potek šolanja na daljavo in v želji, da se v ponedeljek, 

12.4.2021  z učenkami  in učenci zopet vidimo v šoli zdravi in veseli, vas vse prav 

prisrčno pozdravljam.  

 

  Bogojina, 30. 3. 2021                                               Ravnateljica Sabina Juhart 

 

 

*Priloga:  POTRDILO za potrebe dokazovanja nujnega varstva 
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