
Nazaj v šolo  
Spoštovani učenci in starši! 
 

Glede na prejeto okrožnico Ministrstva RS za izobraževanje, znanost in šport, izdano dne 28. 

5. 2020, vas obveščamo, da se bo vzgojno-izobraževalno delo nadaljevalo v prostorih OŠ 

Puconci, POŠ Mačkovci in POŠ Bodonci in sicer: 
 

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

 v sredo, 3. 6. 2020 se vračajo učenci 6., 7. in 8. razreda 

 

Dodajamo še nekaj informacij, ki jih moramo upoštevati: 
 

- Vzgojno-izobraževalno delo bo od 1. 6. 2020 za vse učence 

(od 1. do 9. razreda) potekalo v normativno določenih 

oddelkih, kot pred razglasitvijo pandemije. 

- Še vedno bomo izvajali splošne higienske ukrepe, ki jih je 

že in jih bo za novo situacijo še pripravil NIJZ. 

- V šolo se lahko vrnejo le zdravi otroci. 

- Ob prihodu v šolo mora vsak otrok prinesti izjavo, da je 

zdrav (priloga - IZJAVA). 

- PRIHOD DO ŠOLE: Priporočamo peš hojo, kolesarjenje za učence, ki imajo kolesarski 

izpit, tudi individualni prevoz s strani staršev (brez združevanja učencev). 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, na vstop v šolo počakajo 

na zbirni točki (OŠ Puconci pred vhodom na severni strani šole, POŠ Mačkovci in Bodonci 

pred glavnim vhodom). 

- Učenci v šolo vstopate v OŠ Puconci na vhodih št. 1 in 2 (severna stran šole) ter v POŠ 

Mačkovci in Bodonci na glavni vhod, kot ste vstopali pred pandemijo. Zadrževanje v 

garderobi in jedilnici ni dovoljeno. 

- Predmetni pouk v drugem in tretjem triletju bo organiziran v matični učilnici 

oddelka, učenci učilnic ne menjajo. Učilnice bodo lahko menjali le učitelji. 

- V veljavi je še ukrep, da starši v šolo ne vstopate, razen po predhodnem dogovoru s 

strokovnim delavcem šole. Za vstop in gibanje po šoli morate starši imeti zaščitno masko, 

ki si jo priskrbite sami. 

- V šoli bomo poskrbeti tudi za organizacijo šolske prehrane in dejavnosti v okviru 

razširjenega programa tako, da bo stikov med učenci iz različnih oddelkov čim manj.  

- Prehrana bo organizirana na enak način, kot je bila prijavljena ob pričetku šolskega leta. 

Če je prišlo do sprememb, sporočite to v tajništvo šole na telefonsko številko 02/ 545 96 

00 ali po e-pošti: tanja.horvat@ospuconci.si. 

- Maske so obvezne za učence starejše od 12 let. Maske nosijo samo izven matične 

učilnice. 

- Po končanem pouku učenci, ki ne bodo uporabljali šolskega prevoza (do katerega jih 

spremljata informatorka in učitelj), takoj zapustijo šolski prostor.  

 

O vseh drugih podrobnostih boste obveščeni naknadno. 

 

Vodstvo šole  
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