OBVESTILO OB ZAČETKU ŠOLSKEGA LETA

Spoštovani starši, dragi učenci.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je z Zavodom RS za šolstvo in NIJZ
določilo, da bomo šolsko leto 2020/2021 začeli, v torek, 1. 9. 2020, po modelu B. Vsi
učenci se bodo izobraževali v šoli z omejitvami, ki se nanašajo na vzdrževanje
higienskega režima in izvajanje preventivnih ukrepov.
Avtobusni prevozi bodo glede na lansko šolsko leto ostali nespremenjeni.
Obvezno je nošenje zaščitnih mask za vse vozače ( od 2. do 9. razreda).
Svetujemo, da učenci prihajajo v šolo peš ali s kolesom ( tisti, ki imajo že kolesarski
izpit).
Učenci, ki niste vozači pridete v šolo vedno 5 minut pred pričetkom pouka.
Prvi šolski dan je to ob 8.15.
Malica, kosilo in OPB bodo organizirani že prvi šolski dan, 2.9. 2020. V kolikor
učenci, ki ste se v pogodbi in prijavi na šolsko prehrano prijavili na kosilo, le tega prvi
dan ne boste imeli, ga morate pravočasno odjaviti. ( Vsi prvošolci boste prvi šolski
dan imeli odjavljeno kosilo, ker zaključimo že ob 11.10).
Prosimo, da že prvi šolski dan prinesete v šolo šolske potrebščine. Prvi dve uri bo z
vami razrednik, nato boste nadaljevali s poukom po urniku. Urniki bodo objavljeni v
e asistentu, v ponedeljek do 12.00.
Učenci od 2. do 9. razreda se zberete na igrišču. Nato bomo skupaj odšli v jedilnico,
kjer bomo imeli skupni uvodni del. Učenci, ki ste starejši od dvanajst let, morate ob
vstopu v šolo nositi masko.
Prvošolci skupaj s svojimi starši pridete v šolo ob 9.10. Zbrali se bomo v
jedilnici šole. Prosimo, da s sabo prinesete vse (urejene) šolske potrebščine. Starši
morajo ob vstopu v šolo nositi maske.

Delavci in vodstvo šole želimo vsem učencem in njihovim bližnjim v novem
šolskem letu 2020/2021 prijeten pričetek šolskega leta, veliko uspeha, dobrega
počutja ter spretno izogibanje virusom in boleznim.
Veselimo se srečanja z vami!

Vodja podružnice, Cvetka Hajšek, prof.

