
 

 
 

 

OBVESTILO ZA STARŠE OTROK V VRTCIH IN ŠOLAH OŠ PUCONCI 
 
Dragi otroci in učenci/-ke, cenjeni starši! 
 

Smo tik pred pričetkom novega vrtčevskega in šolskega leta 2021/22. Le-to 
bo ob vzgojno-izobraževalnih dejavnostih, v znamenju zagotavljanja 
varnega okolja in s tem upoštevanja varnostnih ukrepov za preprečevanje 
širjenja virusa covid-19 (aktualna navodila bodo sprotno objavljena na šolski 
spletni strani: http://www.ospuconci.si). 
 
Potrudili smo se, da je za varstvo v vrtcih in pridobivanje znanja v šoli vse 
pripravljeno. 
 

Med počitnicami smo izvedli več manjših vzdrževalnih in obnovitvenih del.  
 
 

Izrednega pomena je skrb za prometno varnost naših otrok in učencev, ki jo moramo zagotoviti na vseh 
lokacijah. Šolsko postajališče za avtobuse se nahaja pred Zeleno dvorano Puconci. Učenci vozači imajo 
od avtobusnega postajališča varno pot ob športni dvorani do dveh vhodov (vhod 1 in vhod 2) na severni 
strani šolske zgradbe. Starši otrok enote vrtca pri šoli in učencev 1. razreda pripeljejo otroka do vhoda 
1 na severni strani šole. 
 
 

Ostali starši, ki otroke pripeljejo v šolo, jih odložijo na parkirišču severno od župnišča pri cerkvi, od 
koder je varna pot skozi park do obeh vhodov za učence.  
Na ostalih lokacijah prometni režim ostaja enak, kakor v preteklem vrtčevskem in šolskem letu.  
 

PRVI ŠOLSKI DAN JE V SREDO, 1. SEPTEMBRA 2021. Na vseh lokacijah se pouk prične ob 7.50 uri.  
Učenci ob prihodu v šolo počakate na dvorišču šole, kjer vas bodo sprejeli razredniki. 

Za prehrano je poskrbljeno že prvi šolski dan. 
 

 
VOZNI RED ŠOLSKIH PREVOZOV je v prilogi tega obvestila. 

Prvi šolski dan bomo imel samo I. odvoze. 
 

 
Glede na trenutno situacijo s koronavirusom vas prosimo, da dosledno upoštevate vsa varnostna 
navodila.  
 

Na vseh lokacijah, pridejo učenci 1. razredov, skupaj s starši v šolo ob 9. uri. 
 
V imenu sodelavcev, kakor tudi v svojem imenu, želim vsem uspešno ter varno novo vrtčevsko in šolsko 
leto, zadostno mero dobrega počutja, ogromno novega znanja, novih prijateljstev…  
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