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Spoštovani starši in učenci!
Pri iskanju optimalnih rešitev za nemoteno izvajanje hišnega reda šole se je
pokazalo, da so potrebne dodatne informacije.
 Od 4. 10. 2017 bodo učenci 9. razreda pričeli z dežuranjem. Navodila za delo
bo dežurni učenec prejel od razredničarke in dežurnih učiteljev. Dežurni
učenec bo vodil evidenco svojega dela in pred koncem dežurstva podal pisno
evalvacijo dneva v tajništvo. Dežurstvo se prične ob 7.00 in se konča ob
14.00.
 Pred odhodom na avtobus se zberejo učenci v svojih garderobah, počakajo
dežurnega učitelja, le-ta jih nato pospremi do avtobusnega postajališča.
Učencev vozačev, ki niso v OPB, učitelji ne bodo individualno iskali po šoli,
ker so za pravočasen prihod do garderobe odgovorni sami. Ravno tako sami
odgovarjajo za svoje torbe.
 Učenci od 6. do 9. razreda, ki nimajo prevoza za odhod domov neposredno
po pouku, se po 14. uri pridružijo oddelkom podaljšanega bivanja in z ostalimi
učenci počakajo do odhoda na avtobus oz. domov.
 Učenci, ki so prijavljeni na kosilo, ga morajo do 8.00 tekočega dne
odpovedati, če ga ne bodo jedli. V primeru odsotnosti se smatra, da je kosilo
odpovedano, če starši oz. skrbniki odsotnost odpoveste do 8.00. V
nasprotnem primeru bomo stroške kosila obračunali. Učenci, ki želijo jesti
kosilo izjemoma (niso naročeni), dvignejo v tajništvu šole kupon do 8.00 ure
istega dne in ga oddajo kuharici pri prevzemu kosila v jedilnici.
 Starši, ki bi želeli naročiti zajtrk, le to storite pri razredniku vašega otroka.
Zajtrk bo od 7.00 do 7.20. Cena zajtrka je 0,80 €.
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