
   

Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica 
Kidričeva ulica 36, 5000 Nova Gorica  

 
Spoštovani starši. 
 
Vlada RS je 29. 4. 2020 sprejela Okvirni načrt sproščanja omejitvenih ukrepov, s katerim od 18. 5. 2020 dalje 
postopoma odpravlja omejitve na področju šolstva in predšolske vzgoje. 
 
Okrožnica pristojnega ministrstva o Izvedbi vzgojno-izobraževalnega dela v osnovni šoli v šolskem letu 
2019/2020, ki smo jo šole dobile v petek, 8. 5. 2020 zvečer, predvideva precej prostorskih in tudi organizacijskih 
prilagoditev in določa, da se: 

- pouk za učence 1., 2. in 3. razreda predvidoma od 18. 5. 2020 dalje izvaja v prostorih šole, 
- pouk za učence 9. razreda od 25. 5. 2020 izvaja v prostorih šole, 
- od 25. 5. 2020 dalje lahko  izvaja dopolnilni pouk ter druge oblike individualne in skupne pomoči tudi 

za učence od 4. do 8. razreda, ki imajo učne težave in težko dosegajo standarde znanja, 
- vzgojno-izobraževalno delo za učence od 4. do 8. razreda bo še naprej potekalo v obliki izobraževanja 

na daljavo. 
 
Osnova za naše načrtovanje dela v razredih je število učencev, ki se bodo dejansko vrnili k pouku v šolo, zato 
vas vljudno prosimo, da nam do srede, 13. 5. 2020, do 10. ure vrnete izpolnjeno prijavnico, in tako sporočite 
vse podrobnosti o vključenosti vašega otroka v podaljšano bivanje in organizirano prehrano v šoli.  
 

 

Prijavnico pošljite na elektronski naslov razredničarke vašega otroka. 
 

 
Na podlagi pridobljenih informacij bomo oblikovali skupine, določili prostore, pedagoški kader, dežurstva, 
organizacijo prehrane in drugo. 
 
Lep pozdrav,  
Andreja Glavan Podbršček, pomočnica ravnatelja 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Ime in priimek otroka: _______________________________________________, razred ________________ 
 
Otrok, bo zaradi zdravstvenih omejitev ostal doma:          DA               NE            (obkrožite) 
( v primeru, da ste odgovorili z DA, na naslednja vprašanja ne odgovarjajte) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Otrok bo obiskoval jutranje varstvo                                       DA               NE            (obkrožite) 
 
(PRIPOROČILO:  Ker ne bo dovoljeno združevanje otrok, prosimo, da otroka v skladu z vašimi možnostmi v šolo 
pripeljete pred pričetkom pouka, brez vključevanja v jutranje varstvo). 
 
Otrok bo po pouku ostal v podaljšanem bivanju:               DA               NE            (obkrožite) 
 
Če ste obkrožili DA, označite do katere ure: 
do 13.00          do 14.00          do 14.30          do 15.00          do 15.30      do 16.00 
 
(PRIPOROČILO:  Ker ne bo dovoljeno združevanje otrok, prosimo, da otroka v skladu z vašimi možnostmi v šoli 
prevzamete čim prej). 
 
Otrok bo v šoli jedel malico:                                                   DA               NE            (obkrožite) 
 
Otrok bo v šoli jedel kosilo:                                                    DA               NE            (obkrožite) 
 
Otrok bo potreboval dnevni šolski prevoz:                          DA               NE            (obkrožite) 
 
V primeru, da ste odgovorili z DA, napišite relacijo: ________________________________ 
 
(PRIPOROČILO:  Zaradi omejitev pri organizaciji šolskih prevozov prosimo, da otroka v šolo po možnostih 
pripeljete v šolo sami). 


