ORGANIZACIJA DELA NA ŠOLI OD 3. 5. 2021 DALJE IN NPZ ZA UČENCE 6. IN 9.
RAZREDA

Prvomajske počitnice so se zaključile. Upam, da ste si spočili, si vzeli čas zase, za svoje priljubljene
aktivnosti, za knjigo, sprehod v naravi in da ste zdravi. Pred nami sta mesec maj in junij, ko vas, učenke
in učenci, čaka še precej šolskih obveznosti. Verjamem, da se boste potrudili in dosegli svoje zastavljene
cilje ter tako uspešno zaključili šolsko leto.
V tednu od 3. 5. dalje bo v šoli organizacija pouka potekala kot pred prvomajskimi prazniki. Ravno
tako bomo še naprej spoštovali vse ukrepe za preprečevanje virusa (uporaba zaščitnih mask,
primerna razdalja, higiena rok, zračenje prostorov, gibanje na svežem zraku …).
Po šolskem koledarju za šol. l. 2020/21 je takoj po prvomajskih počitnicah za učence 6. in 9. razreda
načrtovano NPZ, ki ga bomo izvedli:
 v torek, 4. 5. (SLJ),
 v četrtek, 6. 5. (MAT),
 v ponedeljek, 10. 5. (TJA za 6. r. in ZGO za 9. r.).
Na dan pisanja NPZ bo pouk za učence od 1. do 5. r. potekal po urniku oz. načrtovanih dejavnostih
oddelka. Učenci 7. r. bodo imeli ŠD (izmenično po dnevih), učenci 8. r. pouk pa pouk po nekoliko
spremenjenem urniku (blok ure). Ta dan na predmetni stopnji ne bo predur.
Čas pisanja NPZ: od 8.30 do 9.30.
Učenci 6. in 9. r. pridete v šolo okoli 8. ure. Pred šolo boste po oddelkih (v mehurčkih) počakali
nadzorne učitelje, ki vas bodo ob 8.10 pospremili v učilnice. K NPZ ne zamujajte, sicer k pisanju ne
boste mogli pristopiti. S sabo imejte vse potrebščine in pripomočke za NPZ ter za nadaljevanje pouka.
Po zaključku pisanja vas bodo nadzorni učitelji usmerili v vaše matične učilnice in na malico.
Učenke in učenci, k pisanju NPZ pristopite resno in odgovorno. USPEŠNO!
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