
 

POVRATEK V ŠOLO ZA UČENCE OD 4. DO 9. RAZREDA 

 

Zaključili smo s šolo na daljavo in v ponedeljek, 15.2.2021, se vsi učenci vračajo v šolo. Pouk bo 

organiziran malo drugače, kot smo ga vajeni, vseeno pa se veselimo, da bomo spet skupaj.  

 

V šolo lahko pridejo samo zdravi učenci in učenke. Uporabljajo naj desni vhod v osnovno šolo. Masko 

naj nosijo v vseh prostorih šole, razen v matični učilnici. 

 

V šolo naj pridejo čim bolj pozno oz. z zadnjim prevozom.  Ob vhodu v šolo si razkužijo roke.  V garderobi 

se preobujejo in grejo v matično učilnico. Od 7. 30  jih bo tam čakal učitelj, ki poučuje 1. šolsko uro.  

 

ORGANIZACIJA POUKA  

Ta teden ne bo dodatnega in dopolnilnega pouka. Izbirni predmeti in neobvezni izbirni predmeti se 

izvajajo na daljavo, gradiva bodo naložena v spletni učilnici.  

 

Prav tako ne bomo izvajali pouka v manjših učnih skupinah. V 8. in 9. razredu se bodo ure MAT, TJA in 

SLO izvajale v oddelku. Zaradi tega bo urnik v 8. in 9. razredu nekoliko spremenjen. Objavljen bo na 

šolski spletni strani. 

 

Interesne dejavnosti se lahko izvajajo samo znotraj posameznega oddelka.  

 

Učenci in učenke od 6. do 9. razreda pojejo kosilo v matičnih učilnicah. Z njimi bo dežurni učitelj. 

 

Priporočamo, da učenci in učenke zapustijo šolske prostore takoj po končanem pouku oz. kosilu. 

Učenci, ki obiskujejo OPB, se ravnajo v skladu z navodili učitelja. V primeru, da odhajajo sami domov, 

naj imajo to zapisano v beležki.  

 

ŠOLSKA PREHRANA 

Obveščamo vas, da so  vsi otroci prijavljeni na šolsko prehrano (dopoldansko malico, kosilo in 
popoldansko malico), tako kot v oktobru pred zaprtjem šole.  
Prosimo vas, da spremembe sporočite v računovodstvo: 
 
-          spletni obrazec (na spletni strani OŠ Tolmin) PRIJAVA/ODJAVA PREHRANE, 

-          tel. št: 05/ 38 01 203, 

-          mail: os.tolmin.malica@gmail.com, 

-          mail tjasa.costantini@os-tolmin.si. 

 

Šolski prevozi potekajo po ustaljenih urnikih. 

 

Želimo si, da bi bil prvi teden pouka po šolanju na daljavo za učence čim bolj prijeten, zato bo namenjen 

ugotavljanju in preverjanju usvojenega znanja na daljavo.   

 

Učence in učenke naprošamo, da redno nosite maske, razkužujete in umivate roke ter upoštevate 

ostala priporočila NIJZ. Na tak način bomo ostali zdravi in se še naprej šolali v šolskih prostorih. 

 

Vodstvo šole 
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