SPLOŠNE INFORMACIJE
ZA STARŠE
OB PONOVNEM PRIHODU V ŠOLO
UČENCEV 1. TRILETJA

V ponedeljek, 18. 5. 2020, začenjamo z izvajanjem obveznega in razširjenega programa
za učence 1., 2. in 3. razreda ter učence 1., 2. in 3. razreda prilagojenega programa z
nižjim izobrazbenim standardom.
V šolo prihajajo le zdravi učenci in zaposleni.
Pouk bo potekal v skladu s priporočili NIJZ in MIZŠ, s poudarki na ukrepih za
zmanjševanje širjenja okužbe:
•
•
•
•
•

upoštevanje varnostne razdalje (najmanj 1,5m);
umivanje in razkuževanje rok;
higiena kihanja in kašljanja;
delitev učencev v manjše skupine (največ 15 učencev);
stiki staršev s šolo in govorilne ure ostajajo preko elektronske pošte in videoklicev.

ORGANIZACIJA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA

PRIHOD V ŠOLO
Učenci prihajajo v šolo med 6.00 in 8.15.
Jutranje varstvo je organizirano po predhodnih prijavah.

VSTOP V ŠOLO
Vstop v šolo imajo le učenci in zaposleni.
Učenci 1. razreda in 3. e prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim standardom
bodo vstopali v šolo na vhodu prvega triletja.
Pri vhodu bo dežurni učitelj, ki bo sprejel otroka.
Starši pridejo v šolo le do vhoda z upoštevanjem varnostne razdalje.
Učenci si ob vstopu v šolo razkužijo roke in vstopijo v šolo, kjer jih bo na hodniku
počakal dežurni učitelj in pospremil v učilnico.

VSTOP V ŠOLO
Vstop v šolo imajo le učenci in zaposleni.
Učenci 2. razreda bodo vstopali v šolo na glavnem vhodu.
Pri vhodu bo dežurni učitelj, ki bo sprejel otroka.
Starši pridejo v šolo le do vhoda z upoštevanjem varnostne razdalj
Učenci si ob vstopu v šolo razkužijo roke in vstopijo v šolo, kjer jih bo na hodniku
počakal dežurni učitelj in pospremil v učilnico.

VSTOP V ŠOLO
Vstop v šolo imajo le učenci in zaposleni.
Učenci 3. razreda in učenci 1. e in 2. e prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim
standardom bodo vstopali v šolo na vhodu za prilagojeni program z nižjim
izobrazbenim standardom in posebni program.
Pri vhodu bo dežurni učitelj, ki bo sprejel otroka.
Starši pridejo v šolo le do vhoda z upoštevanjem varnostne razdalje.
Učenci si ob vstopu v šolo razkužijo roke in vstopijo v šolo, kjer jih bo na hodniku
počakal dežurni učitelj in pospremil v učilnico.

POUK
V ponedeljek, 18. 5. 2020 morajo imeti učenci s seboj podpisano izjavo o zdravju
otroka, ki ste jo že predhodno prejeli.
V kolikor izjave še niste oddali naj jo otrok prinese jutri v šolo. Na vhodu jo bo
oddal v posebno škatlo. Tisti starši, ki ste izjavo že poslali preko elektronske pošte,
vam je ni potrebno ponovno prinašati.
Na vhodu v šolo si učenec razkuži roke. Učenci vozači si po razkuževanju rok snamejo
masko in jo spravijo. Dogovorite se z otrokom kam jo bo shranil.
Pouk bo poteka od 8.20 do 12.40.

Učenci, ki niso vključeni v jutranje varstvo, pridejo v šolo največ 10 minut pred
začetkom pouka (8.20)

POUK
Pouk bo potekal v manjših skupinah (do 15 učencev). Učiteljice bodo pouk prilagodile
razmeram. Pouk se bo izvajal v učilnici in na prostem.
Priporočamo tekstilno vrečko, v katero bodo spravili svojo jakno, majico...

Učne pripomočke in zvezke učenci puščajo v šoli. Vse šolske potrebščine ostanejo do
konca šolskega leta v razredu. Učenci si pripomočkov ne izposojajo med seboj.
Učenci naj imajo pokrivalo za zaščito proti soncu (klobuček/kapa), dodatno jopico,
označeno plastenko z vodo in označeno podlogo za sedenje zunaj. Vse pustijo v šoli.
Učenci se v šoli ne bodo preobuvali. V šolo naj prihajajo obuti v primerna obuvala, ker
bomo pouk izvajali tudi na prostem. Priporočamo športne copate.

POUK
Potrebujejo oblačilo z dolgimi rokavi (jopa, pulover) zaradi zračenja učilnic.
Učitelji prezračijo učilnice vsako šolsko uro in ves čas opozarjajo učence na higieno rok,
kihanja, kašljanja in upoštevanje varnostne razdalje.
Med odmori učenci ne zapuščajo učilnic, razen po dogovorjenem pravilu na stranišče.

PREHRANA
V šoli bodo organizirani malica, kosilo in popoldanska malica.
Malica bo potekala v učilnici, obroki bodo pripravljeni enoporcijsko.
Pred in po malici si učenci razkužijo klopi, učenci pa si posamično umijejo roke z vodo
in milom.
Kosilo bo po predhodnem vrstnem redu za posamezno skupino organizirano v šolski
jedilnici.
Popoldansko malico bodo učenci imeli v razredu. Potekala bo enakem postopku kot
dopoldanska.

PODALJŠANO BIVANJE
Dejavnosti bodo potekale v učilnici in na prostem.
Učenci se igrajo tako, da se med seboj ne dotikajo in ne uporabljajo istih predmetov.

ODHODI DOMOV
Po končanem pouku učenci, ki nimajo kosila in niso vključeni v podaljšano bivanje,
odidejo domov. V kolikor odhajajo sami domov potrebujejo pisno dovoljenje staršev.
Odhodi učencev iz podaljšanega bivanja bodo potekali enako kot prihodi.

Starši počakajo pred šolo.
Na vhodu bo dežurna oseba, ki bo odšla po učenca.
Starši učencev 1. razreda svoj prihod nakažete učiteljici skozi okno učilnice.
Za učence, katerih starši ste označili, da potrebujejo avtobusni prevoz, bo le ta potekal
po ustaljenem voznem redu. Popoldne bo le en, prvi odvoz.
Verjamemo, da je navodil veliko in morda so na prvi pogled pretirana, a le s skupnim
upoštevanjem pravil bomo vsi ostali zdravi in zadovoljni.

Veselim se že, da se jutri vidimo.

Mateja Modrijan, ravnateljica

