SPLOŠNE INFORMACIJE
O POVRATKU V ŠOLO –
TOREK, 26. 1. 2021
ZA UČENCE

OD 1. DO 3. RAZREDA

JUTRANJE VARSTVO
JUV bomo zagotavljali samo za nujne primere, od 6.00 dalje.

Učenci različnih oddelkov se v jutranjem varstvu ne bodo združevali,
ampak bodo takoj odšli v učilnico, kjer imajo pouk.
Učenci 3. a, ki prihajajo v jutranje varstvo, vstopajo v šolo na desnem
vhodu, učenci 3.c pa na glavnem vhodu.
Učenci odidejo v svojo učilnico. Zagotovili bomo dežurnega učitelja.

VSTOP V ŠOLO
S torkom, 26. 1. 2021, se za vse učence od 1. do 3. razreda zaključi pouk na daljavo. Učenci so dolžni
prihajati k pouku v šolo.
V primeru bolezni in drugih utemeljenih razlogov, zaradi katerih bo vaš otrok odsoten, pisno
obvestite razrednika in priložite zdravniško ali drugo ustrezno potrdilo.
V šolo vstopajo samo zdravi učenci in zaposleni. Staršem vstop v šolske prostore ni dovoljen.

Učenci od 1. do 3. razreda, ki niso v jutranjem varstvu, prihajajo v šolo po naslednjem razporedu:
- 8.00: 1. a, 1. b na vhodu 1. triletja
- 8.10: 1. c, 2. a na vhodu 1. triletja
- 8.10: 2. b, 2. c in 3. b skozi zunanja vrata matičnih učilnic
- 8.10: 3. a na desnem vhodu
- 8.10: 3. c na glavnem vhodu
Učenci v šolo vstopajo z masko in si ob vstopu v šolo razkužijo roke.

POUK
Učenci od 1. do 3. razreda imajo pouk v matičnih učilnicah.
Učenci v matični učilnici ne nosijo mask. Maske uporabljajo v vseh
skupnih prostorih (hodniki, sanitarije, jedilnica, knjižnica…).
Učenci uporabljajo sanitarije izključno v svojem nadstropju.

Učenci si učnih pripomočkov ne izposojajo med seboj.
Učenci naj imajo s seboj plastenko vode.

POUK
Učitelji prezračijo učilnice po vsaki učni uri, po potrebi pa tudi vmes.
Učenci naj imajo dodatno jopico, da jih med prezračevanjem ne bo zeblo.
Učenci bodo imeli v svoji učilnici označen stol in mizo z imenom in
priimkom. Sedežni red učencev se ohranja. Spreminja ga lahko samo učitelj.
Pouk športa se v največji možni meri izvaja na prostem.

ČE OTROK ZBOLI…
V primeru, da se otrok zjutraj slabo počuti, obvezno ostane doma.

Če strokovni delavec šole v času pouka ugotovi, da se učenec ne
počuti dobro, oziroma pri učencu prepozna simptome in znake
koronavirusa ali neke druge bolezni, učenca odpelje v poseben
prostor (soba poleg tajništva) in o tem obvesti starše oziroma

skrbnike, ki učenca prevzamejo.
V času čakanja učenec nosi masko.
Starši ob prihodu po otroka pozvonite na glavnem vhodu v šolo.

PODALJŠANO BIVANJE
Izvajali ga bomo samo za nujne primere, do 15.00, v matičnih učilnicah.

Od 15.00 do 16.00 bomo zagotavljali le varstvo otrok.
Če otrok res nujno ne potrebuje podaljšanega bivanja, naj po pouku
odide čimprej domov.
Prevzemanje otrok iz podaljšanega bivanja:
Vsi oddelki 1. in 2. razreda ter 3.b: starši se pokažete na oknu ali
zunanjih vratih učilnice.
Učenci 3. a in 3. c naj imajo na listu napisano, kdaj naj pridejo pred šolo
oz. gredo domov. Po 15. uri bodo učenci 3.a in 3.c v hodniku 1. triletja.

PREHRANA
V šoli bomo organizirali malico, kosilo in popoldansko malico.
Na kosilo naj prihajajo samo učenci, ki to nujno potrebujejo.
Upoštevali bomo stanje prijav pred pričetkom pouka na daljavo.
V primeru spremembe prijave na prehrano, poskrbite za pravočasno
odjavo preko eAsistenta.
Malica bo potekala v učilnici, obroki bodo pripravljeni enoporcijsko.

Malico učencem razdeli učitelj.

PREHRANA
URNIK MALICE:
1. in 2. razred – učiteljice prevzemajo malico od 9.05 dalje v kuhinji

3. razred – učiteljice prevzemajo malico od 9.50 dalje na vozičku na
hodniku (3. b v kuhinji)

PREHRANA
Kosilo bo organizirano v šolski jedilnici. Prevzem kosila bo potekal samo s kartico.
URNIK KOSILA:

1. razred – 5. šolska ura v učilnicah
2., 3. razred PB – 5. in 6. šolska ura v jedilnici po razporedu
Učenci čakajo na prevzem kosila v urejeni koloni po talnih oznakah (v razdalji 1,5
m), z obrazno masko.

Učenci istega oddelka prihajajo na kosilo skupaj in za mizo sedijo skupaj.
V jedilnici sta istočasno največ dva oddelka.
Prisoten je tudi dežurni učitelj.

ŠOLSKI PREVOZI
Potekali bodo po ustaljenem voznem redu. Učenci na šolskem avtobusu obvezno nosijo
maske.
STIKI S ŠOLO
Govorilne ure in roditeljski sestanki bodo še naprej potekali na daljavo (po telefonu,
elektronski pošti ali preko videoklica). O tem vas bodo obvestili razredniki.

OMEJITVE STIKOV
Otrok naj omeji stike s starejšimi, npr. starimi starši in osebami s pridruženimi boleznimi.

Z zavedanjem, da ob ponovnem pričetku pouka povečujemo tveganje za
prenos okužbe z virusom Sars-Co-V2 vas prosimo, da nam pomagate, da
skupaj zaščitimo sebe in druge, predvsem svoje morebitne starejše ali
imunsko oslabele sorodnike, oziroma osebe, ki so nam in vam blizu.
Zahvaljujemo se vam za izkazano potrpežljivost, razumevanje in vaše
sodelovanje v času pouka na daljavo.

V TOREK, 26. 1., BO ZA VAŠEGA OTROKA
PONOVNO „PRVI ŠOLSKI DAN“. STOJTE MU OB STRANI.
SREČNO!

