Osnovna šola Kuzma
Kuzma 20
9263 Kuzma
Datum: 28. 8. 2020

OBVESTILO – PRVI ŠOLSKI DAN, 1. 9. 2020
Spoštovani starši in učenci!
Počitnice se iztekajo in pred nami je novo šolsko leto 2020/21 ter s tem pričetek pouka, ki bo
tako kot že na koncu lanskega šolskega leta potekal malo drugače, in sicer po spodnjih navodilih
in časovnici prihodov in odhodov.
Prvi šolski dan v tem šolskem letu je torek, 1. 9. 2020.



Učenci in starši 1. razreda se zberejo pred šolo ob, ob 9.00 uri.
Vsi ostali učenci (od 2.–9. razreda) pa pričnejo prvi šolski dan ob 8.00 uri, v
matičnih razredih na OŠ Kuzma.
Ta dan šolski avtobusi vozijo po ustaljenem voznem redu.
Odvoz domov bo ob 12.30 uri.

Vsi učenci na prvi šolski dan prinesejo s seboj šolske copate, šolske torbe, peresnico in
beležko, prejeli bodo informacije ob novem šolskem letu in seznanjeni bodo s protokolom, po
katerem bo v tem šolskem letu potekal pouk.
Prav tako bo pouk potekal po urniku, pri pouku bodo učenci dobili uvodne informacije za
vsak predmet.
Organizirano bo podaljšano bivanje za učence.
Ta dan kosila ni.
Obveščamo vas tudi, da bodo avtobusi v tem šolskem letu vozili po ustaljenem voznem redu.

ČASOVNICA PRIHODOV (prosim, da se učenci držite ur prihodov v šolo):
Učenci v šolo prihajajo skozi GLAVNI VHOD po spodnji časovnici; učenci od 6.–9. razreda v
šolo vstopajo z masko, ob prihodu v šolo si ob vhodu razkužijo roke, v garderobi se preobujejo
in gredo v matični razred, kjer si roke še enkrat temeljito umijejo in na označenem mestu
počakajo na pouk:











1. RAZRED: ob 7. 30
2. RAZRED: ob 7. 40
3. RAZRED: ob 7. 50
4. RAZRED: ob 7. 40
5. RAZRED: ob 7. 30
6. RAZRED: ob 7. 40
7. RAZRED: ob 7. 50
8. A RAZRED: ob 7. 50
8. B RAZRED: ob 7. 40
9. RAZRED: ob 7. 30

Učencem se priporoča prihod v šolo peš, s kolesom ali individualnim prevozom staršev, brez
združevanja učencev. Za učence, ki potrebujejo prevoz v šolo in iz nje, šola organizira glede na
potrebe avtobusni prevoz po prilagojenem voznem redu, kjer morajo upoštevati navodila
prevoznika, držati varnostno razdaljo in nositi masko.
V šolo naj vstopajo posamično, tako da je zagotovljena ustrezna varnostna razdalja. K temu jih
bodo usmerjali tako delavci šole kot talne označbe.
V šolski objekt vstopajo samo učenci in zaposleni.
Starši mlajše učence po potrebi pospremite do šole, ob vhodu v šolo, jih prevzamejo dežurni
učitelji oziroma razredniki.
Maske za učence od 12 leta naprej morajo zagotoviti starši.
SEZNAM UČILNIC IN RAZREDNIKOV:
V učilnicah učence čaka razrednik in sedežni red, in sicer po naslednjem seznamu:











1. a razred: 1. RAZRED (Katja Šafer in Martina Černi)
2. a razred: RUMENA UČILNICA SPODAJ (Marija Gumilar)
3. a razred: ROZA UČILNICA (Andreja Jug)
4. a razred: 2. RAZRED (Bojana Škodnik)
5. a razred: GOSPODINJSKA UČILNICA (Pavel Zakal)
6. a razred: RUMENA UČILNICA 1. NADSTROPJE (Petra Turza Dajč)
7. a razred: BIOLOGIJSKA UČILNICA (Andreja Frumen)
8. a razred: MATEMATIČNA UČILNICA (Erika Klement-Bokan)
8. b razred: SLOVENSKA UČILNICA (Irena Grašič Arnuš)
9. a razred: ZELENA UČILNICA ZGORAJ (Brigita Barbarič)

ČASOVNICA POUKA:
8.00 – uvod v matičnih razredih z razrednikom
8.00–9.30 – RAZREDNE URE (predstavitev poteka pouka in protokola, razdelitev
dokumentacije, predstavitev sprememb hišnega reda in pravil šolskega reda …)
9.30–9.50 – MALICA
9.50–10.10 – 1. ura po urniku oddelkov (po vsaki uri je 5 min odmora, učenci matičnih
razredov ne zapuščajo, izmenjujejo se poučujoči učitelji)
10.15–10.35 – 2. ura po urniku oddelkov
10.40–11.00 – 3. ura po urniku oddelkov
11.05–11.25 – 4. ura po urniku oddelkov
11.30–11.50 – 5. ura po urniku oddelkov
11.55–12.15 – 6. ura po urniku oddelkov (zadnja izvedene ura po urniku, sledi odhod
domov in odvoz učencev z šolskim avtobusom ob 12. 30 uri)
KOSILA NI, je pa organizirano podaljšano bivanje za učence, ki ga potrebujejo!
ČASOVNICA ODHODI:
Vsi učenci šolo zapuščajo na glavnem vhodu, iz šole jih pospremi poučujoči učitelj po
naslednjem vrstnem redu:
- učenci od 1. do 5. razreda zapuščajo šolo, ko končajo s poukom:

1. a razred

2. a razred

3. a razred

4. a razred

5. a razred
- učenci od 6. do 9. razreda zapuščajo šolo, ko končajo s poukom:

6. a razred

7. a razred

8. a razred

8. b razred

9. a razred
Učenci, ki so vključeni v podaljšano bivanje, bodo šolo zapuščali ob: 11.25, 12.30, 13.30, 14.20,
15.00 in 15.30 uri; starši bodo na začetku šolskega leta razrednike seznanili z natančnim
odhodom učenca iz šole.
Prvi šolski dan pa vsi učenci zapustijo šolo do 12.30, ko so tudi odvozi z avtobusom,
razen tistih, ki potrebujejo podaljšano bivanje (učenci 1. –5. r)!
Želimo Vam, da prijetno preživite še zadnje dni počitnic ter uspešen začetek in celotno
šolsko leto 2020/21.
Vodstvo in kolektiv OŠ Kuzma

