
 

  

 
 

OBVESTILO PRVI ŠOLSKI DAN  
1. – 5. RAZRED 

 
 
 

 

Dragi starši in učenci,  

veselimo se, da se v sredo, 1. septembra 2021,  ponovno začenja pouk za vse učence. Pouk bomo izvajali po 

modelu B-OŠ, kar pomeni, da bo organizacija pouka zelo podobna, kot ob zaključku šolskega leta. Več o 

modelih pouka si lahko preberete na tej povezavi https://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/Covid_19/28/ 

 

ORGANIZACIJA POUKA PRVI ŠOLSKI DAN 

 

Učenci od 1. do 3. razreda imajo pouk na matični šoli, VSI učenci 4. in 5. razreda pa v prostorih Ljudske 

univerze (stara šola), razen učenci 5.d. razreda, ki imajo pouk na matični šoli v učilnici 206. 

Učenci vstopajo v šolo z nameščeno zaščitno masko, si razkužijo roke in gredo v matično učilnico, kjer bodo 

ves čas pouka. Nošnja mask je za učence od 1. do 5. razreda obvezna v vseh prostorih šole, razen v matičnih 

učilnicah. Učenci naj prinesejo šolske potrebščine po urniku. 

 

PRIHOD V ŠOLO 

 

1. RAZRED 

Vse informacije glede prvega šolskega dne bodo staršem posredovane na 1. roditeljskem sestanku, ki bo dne 

30. 8. 2021 ob 17.00 na OŠ Srečka Kosovela Sežana. 

Starši pripeljete svoje otroke ob 9.00 uri na zunanje košarkarsko igrišče, kjer bo sprejem prvošolcev. 

 

2. – 3. RAZRED 

Jutranje varstvo bo potekalo od 7.00 do 7.40 ure.   

Na vhodu prve triade bodo dežurne učiteljice pričakale učence in jih pospremile v razred. 

 

Prihod učencev: 7.40 – 8.00 ura 

Od 7.40 dalje jih bodo razredničarke čakale na zunanjem (spodnjem) igrišču. 

 

4. – 5. RAZRED 

Učenci 4. in 5. razreda se zberejo na igrišču ob Ljudski univerzi, kjer jih bodo od 7.40 dalje sprejele 

razredničarke. Jutranje varstvo bo organizirano od 7.10 ure dalje na Ljudski univerzi. Učence bo dežurna 

učiteljica pričakala na vhodu šole. 

https://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/Covid_19/28/


Učenci 5. d. razreda se zberejo na ploščadi pred vhodom v prvo triado, kjer jih bo sprejela razredničarka. 

Jutranje varstvo za učence 5. d razreda bo organizirano v jedilnici šole. 

 

MALICA 

Vsi učenci imajo 1. šolski dan brezplačno malico. 

 

KOSILO 

Prvi šolski dan bo na šoli kosilo. Prijavljeni so vsi učenci, ki so prijavili kosilo za to šolsko leto. V kolikor vaš 

otrok prvi šolski dan ne bo imel kosila, ga lahko odjavite preko eAsistenta ali na mail: solska.prehrana@os-

sezana.si  do 1. 9. 2021 do 8.00 zjutraj. 

 

ZAKLJUČEK POUKA, ODHODI NA KOSILO 

Učenci 1. – 4. razreda zaključijo pouk od 11.00 – 11.30 (zaradi razporeda kosila)  

Vmes bodo odhajali na kosilo in sicer: 

1. razred: zaključek pouka ob 11.00, kosilo ob 11.00  

2. razred: zaključek pouka ob 11.30, kosilo ob 11.30 

3. razred: zaključek pouka ob 11.30, kosilo 11.45 

4. razred: zaključek pouka ob 11.30 in odhod na novo šolo, kosilo ob 12.00 

5. razred: zaključek pouka ob 12.20 in odhod na novo šolo, kosilo ob 12.30 

 

Za učence 4. in 5. razreda bomo poskrbeli, da bo prehod stara šola – nova šola v spremstvu učitelja. 

 

VOZAČI 

Na avtobusu imajo učenci nameščeno masko.  

Za učence vozače 4. in 5. razreda bo zjutraj na izstopni postaji (postajališče ob trgu pri cerkvi in pri sodišču)   

urejeno spremstvo dežurnega učitelja do Ljudske univerze.  

 

Odvozi avtobusov bodo prvi šolski dan v vse smeri ob 13.00 uri izpred matične šole (vhod Karsika). Za 

učence vozače bo urejeno varstvo do odhoda avtobusa.   
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ODHOD DOMOV IN PODALJŠANO BIVANJE 

 

Glede na to, da ni priporočljivo, da starši vstopate v šolske prostore, boste prevzemali vaše otroke pred 

vhodom prve triade ob določenih urah: 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30. Uro 

sporočite vaši učiteljici in se dogovorjene ure odhoda tudi držite. 

 

Od 15.40 ure dalje bodo učenci počakali v jedilnici šole. Te učence boste lahko prevzeli na službenem vhodu 

šole. 

 

 

Pomočnik v.d. ravnateljice 

Alen Kofol, prof.def. 

 


