Datum: 1.9.2021
OŠ Miklavž pri Ormožu

ZA UČENCE IN STARŠE 3. RAZREDA

 Kontaktni podatki (za opravičevanje odsotnosti učencev oz. odjavljanje šolske prehrane se javi
v tajništvo).

 Pričetek pouka ob 7. 30 uri. Prihod v šolo tik pred začetkom. Jutranje dežurstvo poteka v
matični učilnici.

 Učenci so bili z ukrepi za preprečevanje širjenja okužbe Covid-19 ter pravili ravnanja v šoli
obveščeni. Tudi učenci 3. razreda v šoli potrebujejo masko za gibanje po skupnih prostorih (ne pa
v naši učilnici).

 Jutranje varstvo bo potekalo po potrebi od najavljenih ur prihoda otrok do 7.30 v učilnici 1.
razreda za učence 1. razreda, za učence 2. razreda se priporoča navajanje na samostojno
prihajanje in odhajanje iz šole oz. uporabo avtobusnega prevoza. Od 6.30 ure se učenci 2. in 3.
razreda lahko vključijo v jutranje dežurstvo, ki bo do nadaljnjega potekalo v matičnih učilnicah
posameznega razreda. V kolikor imate starši učencev 3. razreda težave glede jutranjega varstva,
jih najavite, lepo prosim razredničarki oz. g. ravnatelju.

 Učenci, ki se bodo vozili z avtobusom, to sporočijo oz. potrdijo do petka, 3.9.2021. Novi vozači
ne rabijo prinesti fotografij. Vozni red avtobusov je nespremenjen.

 Prav tako do petka, 3.9.2021 sporočijo morebitne spremembe glede prijave na obroke.
 Za tekoče šolsko leto učenci z alergijami prinesejo novo zdravniško potrdilo.
 Za odsotnost od pouka, prinese otrok razredničarki takrat, ko se vrne nazaj v šolo, pisno
opravičilo staršev ali zdravnika.

 Pravila šolskega reda in Vzgojni načrt- so v učilnici na vidnem mestu.
 Šolska prehrana- malica do nadaljnjega poteka v učilnici, kosilo po razporedu v jedilnici.
 Soglasja staršev ,ki so priložena, izpolnite in jih vrnite do konca tega tedna.

 Preverite, prosim, evidenco osebnih podatkov. Če ima kdo spremembo osebnih podatkov
(nova zaposlitev, nova tel.št. ipd.) jo naj, prosim, otroku zapiše v beležko.

 Revije– naročite sami.
 Šolske torbe- pazite, da bodo stvari, ki jih bo otrok v torbi prinesel domov, naslednji dan spet
prišle v torbi nazaj v šolo!

 Delovne zvezke in zvezke je treba oviti in opremiti z imeni in priimki. Priporočljivo je z imeni
opremiti tudi flomastre, barvice, šilčke, copate ipd.

 PRI OVIJANJU BERILA BODITE PAZLJIVI – OVIJTE JIH S PAPIRJEM IN NE S SAMOLEPILNO
FOLIJO/OVITKOM  LEPILNEGA TRAKU NA PLATNICE NE LEPITE, PROSIM, KER BOSTE BERILO
POŠKODOVALI.

 V šolo si prinesejo še stvari, ki jih imajo že od lani: vrečko za copate, vrečko za telovadno
opremo (kratke hlače, majica), kozarec/plastenka za pitje (mogoče ga imajo še od lani v razredu).

 Na Teamsih in na spletni strani šole (pod rubriko Pouk  1. VIO)

in na oglasni deski pred

razredom bodo sproti objavljena obvestila .

 Prvi skupni roditeljski sestanek in po njem še kratek oddelčni sestanek bo ločen po triletjih in
bo predvidoma v živo. Sestanek za nas bo 14.9.2021 ob 17.uri. Vabilo dobite.

 Naročanje na govorilne ure bo do nadaljnjega potekalo preko telefona, video klica oz. v živo
pod pogojem PCT.
Okvirni urnik je spodaj. Urniki interesnih dejavnosti se še lahko spremenijo.
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