Prvi šolski dan
Spoštovani starši in učenci!
1. PRIHOD DO ŠOLE - Priporočamo peš hojo, kolesarjenje

za učence, ki imajo kolesarski izpit, tudi individualni prevoz
s strani staršev. Za učence, ki potrebujejo prevoz v šolo in
iz nje, je organiziran šolski prevoz - (preberi: PREVOZI
ŠOLARJEV - PRIPOROČILA NIJZ) po ustaljenem voznem
redu. Učenci, ki ne koristijo javnega šolskega prevoza,
prihajajo v šolo največ 10 min pred pričetkom pouka.
2. Po prihodu v šolo (Puconci) se učenci (od 2. do 9. razreda)
zberejo na igrišču in amfiteatru na severni strani šole, pred
vhodom št. 1 in 2.
3. V šolski prostor učenci posameznega oddelka, vstopajo v spremstvu razrednika.
4. Na obeh podružničnih šolah (Bodonci in Mačkovci) bodo učence pred vhodom
sprejeli razredniki.
5. V šolo lahko prihajajo le zdravi otroci.
6. Začetek pouka na vseh lokacijah ob 7.50 uri.
7. Vsi učenci od 6. leta starosti dalje morajo v vseh notranjih prostorih šole, razen
v učilnici, uporabljati masko - (preberi: UPORABA MASKE).
8. Vsak oddelek ima svojo matično učilnico.
9. Učenci od 2. do 5. razreda imajo malico v prvem odmoru (od 8.35 do 8.55 ure).
10. Učenci od 6. do 9. razreda imajo malico v drugem odmoru (od 9.25 do 9.45 ure).
11. Kosilo opravijo učenci po urniku. Učence posameznega oddelka spremlja v
jedilnico učitelj, ki ga poučuje.
12. Prvi šolski dan so organizirani samo prvi šolski odvozi ob 13.30 uri.
13. Na avtobusu in kombiju je uporaba mask obvezna za vse učence.
14. Po končanem pouku učenci, ki ne bodo uporabljali šolskega prevoza (do katerega
jih spremljata informatorka in učitelj), takoj zapustijo šolski prostor.
15. Upoštevajte splošna higienska priporočila NIJZ (higiena rok, kašlja, kihanja,
vzdrževanje medsebojne razdalje).
16. Starši v šolo ne vstopate, razen po predhodnem dogovoru s strokovnim
delavcem šole. Za vstop in gibanje po šoli morate starši imeti zaščitno masko. Za
informacije pokličite v tajništvo šole na telefonsko številko 02/ 545 96 00.
Vsem želimo prijeten začetek šolskega leta, da bo čim manj nepredvidenih, neljubih
dogodkov, da se epidemiološko stanje ne bo slabšalo in bo lahko v ospredju učenje,
druženje, zabava… Da bo lahko tako, je velika odgovornost na nas samih; učiteljih,
učencih, starših in vseh neimenovanih, ki so vpeti v delo naše šole.
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