
 

Spoštovani starši, 
po odloku vlade  se bodo učenci od 1. do 3. razreda vrnili v šolo v TOREK, 9. 2. 2021. Pouk bo v tem primeru potekal 
po modelu C- skupina učencev je skupaj cel čas, brez mešanja učencev v jutranjem varstvu in podaljšanem bivanju, 
skupine se ne mešajo oz. srečujejo na hodnikih, pri kosilu, na igrišču. Osnovno pravilo je, da v šolo prihajajo samo 
zdravi učenci. Razredniki vas bomo še seznanjali s poostrenimi higienskimi navodili. Da bomo na vračanje učencev 
pripravljeni, vas prosimo za nekaj podatkov o prihodu, odhodu otroka v/iz šole in o kosilu. 

PRIJAVNICA 

Starš oz. skrbnik (ime in priimek)______________________________ najavljam prihod  mojega  

otroka _______________________________ (ime in priimek otroka) iz razreda _______ v šolo. 

V primeru, da otrok ne bo obiskoval pouka, navedite razlog:_________________________________ 

Pouk za 1. triado bo potekal v matičnih učilnica, tako se učenci iz različnih oddelkov ne bodo mešali med seboj. V šoli 

se bo izvajal redni pouk in neobvezni izbirni predmet angleščina v 1. razredu. Tudi individualna in dodatna skupinska 

pomoč se bosta izvajali v šoli ob upoštevanju vseh higienskih ukrepov. 

Jutranje varstvo in podaljšano bivanje bo organiziralo samo za učence, ki nimajo druge možnosti. V primeru, da bo 

vaš otrok vključen v jutranje varstvo ali podaljšano bivanje  vas prosimo, da je čas bivanja čim krajši (zaradi 

prenosa okužbe z virusom  Covid19). 

JUTRANJE VARSTVO le za učence 1. razreda   DA    od _________________    NE  (vpišite uro, ob 

kateri boste pripeljali otroka v JV). JV za 1. razred se izvaja od 6.30 dalje do pričetka pouka 8.30 

PODALJŠANO BIVANJE (za učence od 1. do 3. razreda)  DA    do _________________  NE   (vpišite uro, 

do katere bo otrok v PB, možne ure odhoda so takoj po pouku ob 12, ob 1315, ob 1415 in 1515) 

Učence 1. razreda pripeljejo v šolo starši. Za ostale pa bo organiziran šolski prevoz.  

Učenec bo v šolo prihajal S ŠOLSKIM PREVOZOM:  DA                                 NE 

V primeru odgovora DA navedite vstopno postajo: _________________________________________ 

Učenec bo koristil ŠOLSKO KOSILO:    DA                     NE 

Jutranje varstvo med 6.30 in 7.30 za 2. in 3. razred  se bo izvajalo le v izjemnih primerih. Navedite tehtne razloge 

za vključitev v jutranje varstvo in uro prihoda učenca. Razlog _________________________________ 

JUTRANJE VARSTVO  za učence 2. in 3. razreda (med 7.30 in 8.30)        DA    od _________________    NE  (vpišite 

uro, ob kateri boste pripeljali otroka v JV) 

Vljudno prosimo, da prijavnico pošljete najkasneje do petka, 5. 2. 2021, razredničarki na elektronski naslov. 

Datum:______________                                                       Ime in priimek starša oz. skrbnika: ______________________ 

Veseli smo, da se vračamo v šolo. Upamo, da se nam bodo v šoli kmalu pridružili tudi ostali učenci.   

Vodstvo šole 


