Organizacija dela na PODDRUŽNICI Krog ob odprtju šol za učence 4. in 5.razreda
Spoštovani učenci in starši,
v ponedeljek, 1. 6. 2020, se v šolo vračajo učenci 4. in 5. razreda. Ob tem poudarjamo, da se v
šolo vračajo le zdravi učenci. V skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v
nadaljevanju NIJZ) moramo kot šola obvezno pridobiti podpisano Izjavo staršev pred vstopom
otroka v šolo (v nadaljevanju Izjava), s katero starši potrdite, da je otrok zdrav. Starši lahko
izjavo o zdravstvenem stanju otrok oddajo razredničarki elektronsko že pred prihodom v šolo.
Učenci pa lahko izjavo prinesejo tudi v šolo. Vodstvo šole je dolžno zbrati izjave in jih
pregledati.
OSNOVNE INFORMACIJE O ORGANIZACIJI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA
DELA NA ŠOLI OD 1. 6. 2020 ZA VSE UČENCE
1. Pred vstopom v šolo (1. 6. 2020) je potrebno razredniku oddati izpolnjeno izjavo.

2. Vstopanje učencev v šolo in izstopanje iz šole je posamično in

PRI VHODU V TELOVADNICO.
3. Na zunanjih površinah šole je potrebno upoštevati razdaljo med osebami (vsaj 1,5
metra).
4. Pouk se bo izvajal po urniku kot pred korona virusom; glede šolskih potrebščin za 1.
triletje velja enako kot doslej, za 4. in 5. razred pa po presoji učiteljic. Športne
opreme s seboj ne nosijo, ampak so tisti dan, ko je na urniku šport, bolj športno obuti
in oblečeni.
5. Učenci pridejo v šolo po urniku, v garderobi do nadaljnjega ni možno čakati na
pričetek pouka.
6. Naprošamo starše, da učenci ne prihajajo predčasno v šolo (izjemoma tisti, ki bodo
vključeni v jutranje varstvo).
7. Starši v šolo ne vstopajo.
8. V prostorih šole (ob vhodih, sanitarijah, učilnicah, hodnikih) bodo nameščena
razkuževalna sredstva za higieno rok.

9. Šolska malica bo potekala po učilnicah. Kosilo pa v jedilnici šole v skladu s
smernicami NIJZ .
Kosilo opravijo učenci, ki so bili naročeni na kosilo do 12. 3. 2020.
(Individualne spremembe so še vedno možne po dogovoru s starši.)
10. Interesne dejavnosti se ne bodo izvajale. Izvajajo se izbirni predmeti in neobvezni
izbirni predmeti.
11. Uporaba sanitarij je posamična.
12. Učenci v šolo prinašajo plastenko z vodo.
13. Vsi ključni prostori šole bodo opremljeni z infografikami, ki bodo usmerjale v
pravilno ravnanje. Z upoštevanjem vzdrževanja medosebne razdalje, rednim
umivanjem rok in čiščenjem oz. razkuževanjem površin in predmetov bomo zmanjšali
možnost za okužbo in s tem zaščitili sebe in druge.
Naše sodelovanje z vami starši bo potekalo še naprej preko telefona ali po elektronski pošti,
kot je potekalo do sedaj.
Lepo vas pozdravljamo.
Vodstvo šole

