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Dutovlje, 15. maj 2020

SPLOŠNE INFORMACIJE ZA STARŠE OB PONOVNEM PRIHODU V ŠOLO
UČENCEV 1. TRILETJA
V ponedeljek, 18. 5. 2020, začenjamo z izvajanjem obveznega (pouk) in razširjenega
programa (jutranje varstvo in podaljšano bivanje) za učence 1., 2. in 3. razreda.
V šolo prihajajo le zdravi učenci in zaposleni brez znakov akutnih okužb dihal
(povišana telesna temperatura, kašelj, kihanje, izcedek iz nosu, bolečine v žrelu …).
Pouk bo potekal nekoliko drugače kot običajno, v skladu s priporočili NIJZ in MIZŠ, s
poudarki na ukrepih za zmanjševanje širjenja okužbe:
-

upoštevanje varnostne razdalje (najmanj 1,5m);
umivanje in razkuževanje rok;
higiena kihanja in kašljanja;
delitev učencev v manjše skupine (največ 15 učencev);
stiki staršev s šolo in govorilne ure ostajajo preko elektronske pošte.

ORGANIZACIJA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA:
PRIHOD V ŠOLO
Učenci prihajajo v šolo med 7.30 in 7.45. Jutranje varstvo (za 1. in 2. razred) in
dežurstvo učencev (3. razred) sta organizirana po predhodnih prijavah.
V šolo vstopajo le ZDRAVI učenci. Pri vhodu je dežurna oseba, ki bo otroka sprejela.
Starši pridejo v šolo le do glavnega vhoda z upoštevanjem varnostne razdalje.
Učenci si ob vstopu v šolo razkužijo roke in vstopijo v učilnico na mesto, ki je
označeno z njegovim imenom.
POUK
1. dan, 18. 5. 2020 MORAJO imeti učenci s seboj podpisano izjavo o zdravju
otroka, ki ste jo že predhodno prejeli. Brez te izjave učenci ne bodo mogli vstopiti v
šolo. Tisti starši, ki ste izjavo že poslali preko ePošte, vam je ni potrebno ponovno
prinašati.
-

Pouk bo potekal v manjših skupinah (do 15 učencev). Učiteljice bodo pouk
prilagodile razmeram. Pouk se bo izvajal v učilnici in na prostem.
Učne pripomočke in zvezke učenci puščajo v šoli. Vse šolske potrebščine
ostanejo do konca šolskega leta v razredu. Učenci si pripomočkov ne
izposojajo med seboj.
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-

Učenci naj imajo pokrivalo, označeno plastenko z vodo in označeno podlogo
za sedenje zunaj. Vse pustijo v šoli.
V šolo naj učenci pridejo v primerni obutvi. Svetujemo telovadne copate.
Učenci naj ne nosijo v šolo športne opreme.
Učenci naj prinesejo izposojene knjige iz knjižnice.
Učitelji prezračijo učilnice vsako šolsko uro in večkrat opozarjajo učence na
higieno rok, kihanja, kašljanja in upoštevanje varnostne razdalje.
Med odmori učenci ne zapuščajo učilnic, razen po dogovorjenem pravilu na
stranišče.

PREHRANA
Malica bo potekala v učilnici, obroki bodo pripravljeni enoporcijsko. Pred in po malici
se razkužijo klopi, učenci pa si posamično umijejo roke z vodo in milom. Kosilo bo po
predhodnem vrstnem redu za posamezni oddelek organizirano v šolski jedilnici.
PODALJŠANO BIVANJE
Dejavnosti bodo potekale v učilnici in na prostem. Učenci se igrajo tako, da se med
seboj ne dotikajo in ne uporabljajo istih predmetov.
INTERESNA DEJAVNOST
Izvajala se bo le interesna dejavnost italijanščina, ki bo potekala pred odvozom
avtobusa (razen 3. razred Tomaj ob petkih).
ODHODI DOMOV
Po končanem pouku učenci, ki nimajo kosila in niso vključeni v podaljšano bivanje,
odidejo domov. V kolikor odhajajo sami domov potrebujejo pisno dovoljenje staršev.
Odhodi učencev iz podaljšanega bivanja bodo potekali enako kot prihodi. Starši
počakajo pred šolo.
Učenci, katerih starši so označili, da potrebujejo avtobusni prevoz naj se držijo
voznega reda, ki ga prilagamo.
Smer Pliskovica – Veliki Dol
Odhod
7:06
7:11
7:22

Postajališče
Veliki Dol
Pliskovica
Dutovlje OŠ

Prihod
14:00
13:55
13:43
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Smer Kreplje
Odhod
7:08

Postajališče
Kreplje

Prihod
13:53

Postajališče
Križ
Šepulje
Tomaj
Dutovlje vas
Dutovlje OŠ

Prihod
13:53

Smer Križ
Odhod
7:28
7:30
7:33
7:36
7:38

! (samo zjutraj)
13:50
13:47
13:45

Smer Avber - Šepulje
Odhod
7:21
7:30
7:32

Postajališče
Avber vas
Šepulje
Križ

Prihod
14:10
13:59
! (učenec iz
Avberja zjutraj v
Šepuljah ob
7:30 prestopi na
avtobus za
Dutovlje)

7:33
7:38

Tomaj
Dutovlje OŠ

13:55
13:45

Smer Skopo - Kopriva
Odhod
7:10
7:20
7:23

Postajališče
Kopriva
Skopo
Dutovlje OŠ

Prihod
13:59
13:52
13:50

Verjamemo, da je navodil veliko in morda so na prvi pogled pretirana, a le s skupnim
upoštevanjem pravil bomo vsi ostali zdravi in zadovoljni.

Lepo vas pozdravljamo,
Miranda Novak,
ravnateljica
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