
VRNITEV V ŠOLO UČENCEV 4. IN 5. RAZREDOV 

Spoštovani starši, drage učenke in učenci, 

v ponedeljek, 1. 6. 2020, se v šolo vračate učenci 4. in 5. razreda. 

V šolo boste prihajali tako kot običajno: skozi vhod v garderobo razredne stopnje, in 

sicer po naslednjem razporedu: 

− 4. razredi: od 8.05 do 8.15, 

− 5. razredi: od 8.15 do 8. 25. 

Izjema so dnevi, ko začnete s poukom že ob 7.30.  

Prosimo vas, da upoštevate ure prihoda za posamezne razrede. Hkrati vas 

naprošamo, da učenci 4. in 5. razredov ne prihajajo v jutranje varstvo. 

 

Še vedno se moramo držati splošnih higienskih ukrepov (umivanje/razkuževanje rok, 

čiščenje miz, razdalja 1,5 metra, prezračevanje …).  

 

Ob vstopu v garderobo si obujete copate, razkužite roke, oddate podpisano izjavo 

staršev in odidete v svoj matični razred.  

 

Pouk bo potekal po urniku, tako kot pred začetkom epidemije. Delitev učencev v več 

skupin (pri SLJ, MAT, TJA) ne bo več. Imeli boste ves pouk v okviru svojega oddelka. 

Prav tako zaenkrat ne bo neobveznih izbirnih predmetov. Podaljšano bivanje bo 

organizirano za tiste učence, ki ste prijavljeni že od začetka šolskega leta.  

 

Prav tako boste učenci 4. in 5. razreda od ponedeljka, 1. 6. 2020, znova prijavljeni na 

obroke prehrane, tako kot ste bili pred zaprtjem šole. Tudi kosilo bo potekalo po točno 

določenem urniku in v spremstvu učitelja. V primeru, da vaš otrok ne bo imel katerega 

od obrokov (malica oz. kosilo), ga odjavite v ponedeljek, 1. 6. 2020, najkasneje do 

8.00. Prav tako je obroke treba odjaviti v primeru odsotnosti od pouka. 

 

 POMEMBNO 

Razredničarke so vam poslale tudi izjavo, ki jo mora učenec obvezno prinesti s seboj 

v ponedeljek, 1. 6. 2020. Izjavo lahko natisnete ali prepišete zgornji del izjave ter jo 

podpišete. Ne pozabite je dati v ponedeljek svojim otrokom.    

 

Veseli smo, da se boste spet vrnili v šolske klopi. 

 

         Milena Čuden, 

         v. d. ravnateljice 

    


