OBVESTILO
Dragi učenci, spoštovani starši!
Obveščamo vas, da bo OŠ Kungota s podružnico Sp. Kungota in Svečina
novo šolsko leto 2020/21 začela v torek, 1. 9. 2020, ob 8.00.
Dobrodošli!
Pogrešali smo vas in veselimo se ponovnega snidenja!
SPREJEM ZA UČENCE 1. RAZREDOV BO POTEKAL PO NASLEDNJI
SHEMI:
 POŠ Sp. Kungota: sprejem ob 8:00 (sprejem v telovadnici)
 OŠ Kungota: sprejem ob 9:00 (sprejem v 1. razredu)
 POŠ Svečina: sprejem ob 10:00 (sprejem v 1. razred).
Prosimo, da si ob vstopu v šolo vsi razkužite roke in upoštevate socialno
distanco 1,5 m. Za starše 1. razredov je obvezna uporaba zaščitne maske.
Za vse ostale učence velja, da se pouk zanje začne ob 8:00. Ob vstopu v šolo
in v času zadrževanja na hodnikih in skupnih prostorih šole je obvezna uporaba
zaščitne maske za vse otroke, ki so starejši od 12. let (od 7. razreda dalje).

Vstop učencev od 2. do 9. razreda v šolo bo potekal po naslednji shemi:
POŠ Sp. Kungota (učenci od 2. do 5. razreda)

Učenci se zberete na dvorišču šole (pred glavnim vhodom) ob 7:45 in pri
tem ohranjate razdaljo vsaj 1,5 m.
Razredničarke bodo prišel po vas in vas ločeno po posameznih razredih
odpeljale v matične učilnice.
OŠ Zg. Kungota (učenci od 2. do 9. razreda)
2. razred: vhod za 1. triado
3. razred: vhod za 1. triado
4. – 9. razred: glavni vhod
Učenci 6. razredov se zberete v avli šole, pri čemer ohranjajte razdaljo 1,5 m.
POŠ Svečina (učenci od 2. do 5. razreda)
Zaradi gradbenih del na lokalni cesti, učence in njihove starše prosimo, da
vstopajo v šolo pri stranskem vhodu (zelena ograja, ki meji na cerkev Sv.
Andreja). VHOD bo označen s smerokazi.
Prvi šolski dan se bo pouk zaključil med 12. in 12.30. Malica bo organizirana za
vse učence.
Oddelki podaljšanega bivanja in jutranjega varstva bodo začeli delovati z 2. 9.
2020.
Veselimo se srečanja z vami in
vam želimo uspešen in varen začetek šolskega leta.
Učitelji in vodstvo šole OŠ Kungota

