Datum: 15. 05. 2020

UČENCI 1. TRIADE ZOPET V ŠOLI

Učenke in učenci, spoštovani starši!

Veseli nas, da bo v ponedeljek, 18. 5. 2020, šola ponovno odprla svoja vrata. Po osmih
tednih poučevanja na daljavo, bodo v šolske klopi prvi sedli naši najmlajši, učenci 1., 2. in 3.
razreda. Zavedamo se, da kljub veliki želji, da se snidemo in otroci srečajo svoje sošolce,
prijatelje, učiteljice, vzgojiteljico … bo prihod v šolo nekoliko negotov. Kot je bil negotov čas,
ko smo šole zaprli in ostali doma.
V šoli se na ta dogodek intenzivno pripravljamo. Kljub vsem zahtevnim higienskim in drugim
priporočilom, želimo, da bi se učenci počutili prijetno, varno in sprejeto. Skupaj bomo
premagovali morebitno tesnobo, skrbi, se veliko pogovarjali in se gibali na svežem zraku. Pri
upoštevanju vseh ukrepov bomo potrebovali vas, spoštovani starši, ki ste se že izkazali kot
naši uspešni podporniki, za kar se vam ponovno iskreno zahvaljujemo.
Za zaščito učencev in zaposlenih bomo na šoli zagotavljali primerne pogoje ter seznanjali in
izvajali vse splošne higienske ukrepe, ki nam jih narekujejo Higienska priporočila za izvajanje
pouka v času epidemije COVID – 19 (NIJZ), priporočila MIZŠ in Zavoda za šolstvo RS. Pri
organizaciji dela smo upoštevali tako kadrovske kot prostorske zmožnosti. Predvsem bomo
poskrbeli za varnost in spodbudno učno okolje vseh učencev.

ZJUTRAJ:
Jutranje varstvo bo v 1. razredu od 6.30 dalje za otroke glede na vašo prijavo. Ostali učenci pridejo
malo pred osmo.
Pri vratih v šolo bo dežurna učiteljica. Njej boste predali svojega otroka, če ni sposoben iti sam s
parkirišča. Otrok si bo na vhodu v šolo razkužil roke. V garderobi se bo preobul in si na vhodu v
razred še enkrat razkužil roke. Učiteljica bo regulirala vstop v šolo, da se v garderobi ne preseže
dovoljeno število otrok.
AVTOBUS: Kdor bo uporabljal avtobus, obvezno potrebuje masko, ki jo zagotovijo starši. Nujna je
vozna karta in rumena rutica za mlajše.
UČILNICA:
Učiteljice vam bodo posredovale natančen seznam potrebščin za v šolo, ki jih otrok do konca šolskega
leta ne bo nesel domov. V šoli bo ostala tudi šolska torba. Za copate je še vedno obvezno treba imeti
posebno vrečko, ki bo ostala v garderobi. V torbo pripravite otrokom sredstvo proti klopom in za
zaščito pred soncem. Vsak naj ima svojo plastenko za vodo. Otrok naj ima v torbi kakšno igračo, ki bo
ostajala v šoli in jo bomo me dnevno razkuževale. Otroci si namreč igrač ne smejo deliti. Tudi žoge ne.
Za varno bivanje v učilnici bo poskrbel učitelj v skladu s smernicami, ki smo jih dobili s strani NIJZ,
Ministrstva in Zavoda za šolstvo. Vsak otrok bo na svojem določenem in omejenem prostoru. Otroka
oblecite večplastno, vremenu primerno. Če se bo le dalo, bomo pouk izvajali zunaj.
ODHOD DOMOV OZ OPB:
Držite se napovedane ure odhoda otroka. O morebitnih spremembah odhoda nas lahko obvestite
tudi z dnevnim sporočilom.

Pedagoško- didaktični vidik
Učitelji bodo v prvi fazi izvajanja pouka v razredih namenili čas pregledu opravljenega dela na
daljavo, preverjanju predznanja in dosežkov učencev zgolj preko pogovorov z učenci.
Preverjanje bo namenjeno predvsem ugotavljanju stopnje razumevanja in vrzeli v znanju.
Poudarek v zadnjih tednih naj bi bil predvsem na ponavljanju in utrjevanju ter preverjanju že
obravnavanih in usvojenih učnih ciljev v času pred in med izobraževanjem na daljavo.
Učitelji bodo še posebej občutljivi in usmerjeni na doživljanje varnosti ter na zmanjšanju
negotovosti v šolskem okolju, zato bo šolski vsakdan jasno strukturiran in predvidljiv. Veliko
časa bo namenjeno za socialno emocionalno učenje in krepitev odnosov v oddelku.
Delo učencev bo usmerjeno v delo v šoli. Vse naloge in dejavnosti za utrjevanje in preverjanje
doseženih ciljev bodo učenci opravili v šoli, v zato predvidenem času za samostojno učenje.
O VSEH PODROBNOSTIH V ODDELKU VAS BO ŠE PRED PRIČETKOM POUKA SEZNANILA
VAŠA RAZREDNIČARKA.

UKREPANJE V PRIMERU SUMA OKUŽBE UČENCA ALI ZAPOSLENEGA S KORONA VIRUSOM
V primeru suma z okužbo obvestimo starše, ki pridejo po otroka. Do takrat se otroka izloči iz
skupine. Zaposleni pa mora takoj domov in obvesti svojega osebnega zdravnika. Tako starši
kot zaposleni morajo o potrjeni okužbi takoj obvestiti šolo.
Vse dodatne informacije boste prejeli s strani razrednika.
Zahvaljujemo se vam za sodelovanje in razumevanje. Res si želimo, da bodo otroci v šolo
prihajali z veseljem, da vsi skupaj ostajamo spodbudni in zdravi.

OSTANIMO ODGOVORNI.

Vodstvo šole

Starši lahko komunicirate:
- z razredniki in ostalimi strokovnimi delavci preko že utečenih navad (e-pošta, spletna stran
šole, telefon, videokonferenca),
- z vodjo matične šole; od 7.00 do 13.00(497 40 72)
- svetovalna služba; od 7.00 do 14.00 (490 40 67, 490 40 77, 490 40 78)
- v nujnih primerih z vodstvom šole; od 7.00 do 14.00 (490 40 66, 490 40 73)

