OBVESTILO STARŠEM PRED PONOVNIM PRIHODOM V ŠOLO (2. – 3. razred) Gaberje

Spoštovani starši!
Ker se počitnice bližajo h koncu, vam pred prihodom učencev v šolo pošiljamo naslednje
informacije.
Začetek pouka je 1. septembra kot običajno, tj. ob 7.45.
Prvi šolski dan je vstop v šolo možen od 7.00 naprej. Prosimo vas, naj učenci, če je le možno, v
šolo ne prihajajo pred 7. 00.
Prvi šolski dan imajo učenci 5 šolskih ur.
Neobvezni izbirni predmeti se prvi teden ne bodo izvajali, pričetek izvajanja bo 6. septembra.

V šolo lahko vstopajo le zdravi učenci in zaposleni. V kolikor otrok kaže znake okužbe, se
posvetujte z otrokovim pediatrom pred ponovnim vstopom otroka v šolo.
Obiskovalci lahko vstopajo le po predhodni najavi in ob izpolnjevanju pogojev PCT (razen
staršev učencev od 1. do 3. razreda, ki spremljajo otroka v ali iz šole).
Priporočamo, da zaradi pozitivnih izkušenj preteklega šolskega leta starši učencev 2. in 3.
razreda svoje otroke zjutraj pred šolo predajo njihovim učiteljicam.
Starši svoje otroke po pouku oz. podaljšanem bivanju prevzamejo pred vhodom v šolo, kamor
jih bodo pripeljale učiteljice oz. na zunanjem igrišču.

Potrebščine za 1. šolski dan:
Učenci s seboj prinesejo šolsko torbo, pripomočke, športno opremo, copate. S seboj naj imajo
tudi plastenko ali bidon za vodo (učenec bo vodo lahko dotočil v šoli), ki jo vsak dan odnesejo
domov oprat.
Urniki oddelkov in morebitne druge pomembne informacije bodo objavljeni na spletni strani
šole, in sicer 31. avgusta.
Ob koncu šolskega leta ste za svojega otroka oddali Prijavo na šolsko prehrano in te podatke
smo vnesli v aplikacijo za prehrano. V primeru, da je prišlo do morebitne spremembe obrokov
(zajtrk, malica in kosilo), sporočite spremembo v računovodstvo (Tanja Bedernjak) po telefonu
5772810 ali po mailu prehrana.dos1@gmail.com.
Že prvi šolski dan bomo za učence organizirali tudi kosilo. V primeru, da ga otrok ta dan ne bo
imel, v Prijavi pa je bil prijavljen, prosimo, da obrok odjavite na zgoraj omenjenem kontaktu.

Obveščamo vas, da vam bomo vse nepravočasno odjavljene ali neodjavljene obroke zaračunali
v skladu z določbami internih pravil šolske prehrane zavoda.
Učenci, ki imajo predpisano začasno zdravniško dieto, morajo razredniku na novo prinesti
potrdilo zdravnika o upravičenosti do diete.
Učenci od 1.-3. razreda v matičnem oddelku in pri urah športa mask ne potrebujejo. Maske so
obvezne v skupnih prostorih šole (na hodniku, WC-ju), pri morebitnem mešanju učencev iz
različnih oddelkov.
Šolski avtobusi bodo vozili po ustaljenem voznem redu, objavljenem na spletni strani šole.
Prevozi se bodo izvajali po osnovnih priporočilih NIJZ. Naprošamo vas, da poskrbite za zaščitne
maske otrok, ki se vozijo z avtobusom.

Veselimo se ponovnega snidenja!

Vodstvo šole
Svetovalna služba

