Spoštovani starši!
V ponedeljek, 15. 2. 2021, se v šolo vrnejo tudi učenke in učenci 4. in 5. razreda.
Tega smo se vsi močno razveselili, a še vedno bo treba dosledno izvajati splošne higienske ukrepe in
se držati varnostnih pravil. Izvaja se pouk po modelu B, kot smo začeli septembra.
Zato nekaj navodil, ki jih bo treba spoštovati
V šolo naj pridejo samo zdravi učenci.
Učenci bodo v šoli v matičnih učilnicah in jih med poukom ne bodo zapuščali. Prav tako učenci ne
bodo zapuščali učilnic med odmorom brez spremstva učitelja.
Učenke in učenci v svojih matičnih skupinah (mehurčkih) mask ne nosijo.
Maske so zanje obvezne v skupnih prostorih (na hodniku, v jedilnici).
PRIHOD V ŠOLO
Učenci bodo v šolo vstopali posamezno, upoštevali bodo varnostno razdaljo.
Starši v šolo ne vstopate.
Učenci naj prihajajo v šolo ob 8. 10. Prej jih v stavbo ne bomo spustili. Takoj ob prihodu v šolo si bodo
razkužili roke in odšli v svojo učilnico. Zelo pomembno je, da v vsaki situaciji ohranjamo varnostno
razdaljo in »mehurčke«, tako da se učenci čim manj mešajo in srečujejo med seboj.
ODHOD IZ ŠOLE
Vsi učenci 4. in 5. razreda, ki ne bodo v podaljšanem bivanju, šolsko stavbo zapustijo takoj po koncu
pouka oziroma po kosilu. Učenci, ki bodo ostali v podaljšanem bivanju, pa odhajajo domov glede na
ure, ki ste jih navedli v vprašalniku.
Učenci se pred šolo ne zadržujejo in se ne družijo med seboj.

PODALJŠANO BIVANJE
Podaljšano bivanje bo za učenke in učence 4. in 5. razreda organizirano le za nujne primere. Starše
lepo prosimo, naj učenke in učenci odhajajo domov po kosilu.
Starši boste svojim razredničarkam do nedelje do 18. ure pisno sporočili, zakaj vaš otrok potrebuje
nujno varstvo. Zanje se bo oddelek podaljšanega bivanja oblikoval kot heterogena skupine, kjer bo
nošenje mask obvezno tudi za učence.
IZBIRNI PREDMETI
Neobvezni izbirni predmet se bo izvajal v šoli v heterogeni skupini. Nošenje mask za učenke in
učence bo zato obvezno.
Interesne dejavnosti se bodo izvajale samo znotraj posameznega razreda. O tem, katere bodo te
dejavnosti, bodo učenci obveščeni v ponedeljek.
PREHRANA
Predvidevamo, da bodo učenci malicali in kosili tako, kot so jeseni. Če kdo od učencev ne bo malical
ali kosil, odpovejte malico v tajništvu šole, kosilo pa na Sredni šoli Veno Pilon Ajdovščina.
Na kosilo bodo hodili po urniku, upoštevati bodo morali varnostno razdaljo.
VOZAČI
Avtobus vozi po običajnem voznem redu.
Vse ostale informacije bodo učenci dobili pri svojih razrednikičarkah.

POMEMBNO
Prosimo vas, da otroci v šolo NE NOSIJO svojih razkužil.
V šoli bomo poseben poudarek namenili higieni rok in kašlja. Navajali jih bomo na redno umivanje
rok z vodo in milom. Učence bomo navajali na upoštevanje varne razdalje.
Redno bomo prezračevali učilnice.

Lepo pozdravljeni.
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