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Krmelj, 14. 5. 2020

PRIPOROČILA IN UKREPI ZA STARŠE OB VRAČANJU UČENCEV V ŠOLO
Po nepričakovani in dolgi prekinitvi pouka v šoli se zopet vračamo v šolske klopi. Želeli bi si, da bi se smeli
v šolske klopi vrniti prav vsi učenci, toda žal ni tako. Tudi za učence ter delavce šole, ki se vračajo ne bo
več tako kot je bilo. Ukrepi NIJZ in higienska priporočila nam v tem trenutku narekujejo tudi obveznost
drugačne organizacije s spremenjenimi normativi, s kadrovskimi in prostorskimi dopolnitvami. Vse to ob
zavedanju in odgovornem ravnanju, da ostanemo zdravi. Ampak skupaj bomo zmogli.
V šolo pripeljite le zdravega otroka (brez izcedka, vročine, kašlja, itd.). Starši spremljajte zdravstveno
stanje otrok in v primeru, da zboli, obvestite šolo in otrok naj ostane doma. O odsotnosti otroka do 8. ure
obvestite tajništvo šole (tel. št. 07/ 81 85 750) ter odjavite prehrano, na katero je otrok prijavljen. Držite se
ure prihoda in odhoda otroka v šolo, ki ste jo navedli v anketi. V primeru, da pride do kakršne koli
spremembe, to javite razredničarki en dan prej.
Ob prihodu v šolo se držite rumenih oznak na tleh, ki vas bodo opozarjale na varnostno razdaljo in pot do
šole.
PROTOKOL PRIHODOV:
Starši, pripeljete otroka do zbirne točke, ki so označene z rumenimi trakovi.
-

Učenci 1. in 3. razreda vstopajo izključno skozi vhod pri telovadnici. Učence bo pred vhodom
prevzel učitelj Jure Robar. Starši v šolo ne vstopajte.

-

Vhodna vrata veznega hodnika telovadnice bodo v času pouka (8.30-12.00) zaklenjena.

-

JV je organizirano le za učence 1. razreda. Sprejme jih učitelj Jure Robar.

-

Učenci 2. razreda, ki se bodo razdelili v skupini, bodo imeli pouk v stari šoli (učilnica 5.razreda
in angleščina). Učenci bodo ločeni od morebitnih drugih skupin. Pred glavnim vhodom jih bo
pričakala razredničarka ga.Metka. Prosim, da upoštevate varnostne razdalje, označene z
rumenimi trakovi. Avtomobile lahko parkirate na parkirišču in se ne vozite pred šolo.

-

Učenci 2. razreda bodo razdeljeni v dve skupini. Vzgojno-izobraževalno delo bosta opravljali
učiteljici Marjetka Podlogar in Anja Mervar.

PROTOKOL ODHODOV:

Po koncu pouka se učenci individualno in na primerni razdalji ter v spremstvu strokovnega delavca
odpravijo v garderobo in se takoj, ko se oblečejo in preobujejo, odpravijo domov. Starši, ki bodo čakali na
svoje otroke, počakajo ob določeni uri pred vhodom telovadnice ob upoštevanju ustrezne razdalje.
Starši, katerih učenci so v OPB, v kolikor le ti ne bodo zunaj, pet minut pred vašim prihodom, pokličite
učiteljico OPB (tel. št. 051-607-360), da otroka pošlje na zbirno točko.
Starši lahko vstopate v šolo le v izjemnih, vnaprej napovedanih primerih, in sicer ob upoštevanju higiene
rok in kašlja, varnostne razdalje in z masko. Komunikacija kot do sedaj poteka preko e-pošte.
Učenci 2. razreda, ki so vključeni v podaljšano bivanje in varstvo vozačev dlje kot do 14. ure, gredo ob
13.50 iz stare šole v spremstvu učiteljice Metke, in se priključijo podaljšanemu bivanju v novi šoli.
ŠOLSKE POTREBŠČINE:
Učenci vsak dan prinašajo šolske potrebščine po urniku in jih puščajo v šoli, kjer bodo ostale do konca
šolskega leta. S seboj prinesejo tudi copate, lepilo, ravnilo in vse pripomočke, ki so jih odnesli domov.
Vse šolske obveznosti bodo opravljene v šoli. Po priporočilih NIJZ učenci ničesar ne odnašajo domov.
Ker bomo pouk izvajali tudi na prostem, naj bodo otroci primerno obuti in oblečeni tudi za športne
aktivnosti.
PODALJŠANO BIVANJE:
Kosilo bo za učence potekalo v naslednjih časovnih okvirih, zato vas vljudno prosimo, da po otroke, ki
niso vključeni v OPB, pridete po kosilu. Pričakate jih pred šolo na zbirnem mestu in pokličete učiteljico
podaljšanega bivanja v novi šoli na službeno tel. št. 051-607-360.
-

1. razred: 12.00-12.30 (nova šola),

-

2. razred: 12.00-12.30 (stara šola - učence ob dogovorjeni uri na zbirno mesto pred vhod šole
odda učiteljica Metka),

-

3. razred: 12.30-13.00 (nova šola).

Prevozi učencev vozačev ostajajo enaki dosedanjemu voznemu redu. Pred vstopom v šolski kombi
oz. avtobus morajo učenci imeti maske (v obe smeri).
Prosimo vas, da vzdržujete potrebno predpisano medsebojno razdaljo, na katero vas opozarjajo rumene
talne oznake pred šolo in upoštevate vse priporočene varnostne ukrepe. Vsak otrok naj ima v šoli vrečko
z rezervnimi oblačili.
V šolo naj ne prinašajo svojih igrač in knjig od doma, s katerimi bi se lahko igrali tudi drugi otroci.

Verjamemo, da se vsi skupaj veselimo vstopa v šolo. Lahko pa je ponovni prihod v šolo tudi stresen in
negotov tako za otroke kot tudi za starše. V šoli se bomo vsi skupaj potrudili, da bomo skupen čas preživeli
prijetno in varno. Pomembno je, da se prihoda veselimo in veselje podelimo tudi z učenci. Pri ozaveščanju
otrok glede upoštevanja novih ukrepov, pravil in navodil za preprečevanje širjenja epidemije pa seveda
še naprej pričakujemo tudi vašo pomoč. Skupaj bomo zmogli.
V kolikor še niste posredovali Izjave, nam to storite čim prej.
S spoštovanjem
učitelji prvega triletja in OPB

Gusta Mirt, ravnateljica

