Navodila za starše
Ponovno odprtje šole za učence prvega VIO
Datum: 14.5.2020

S ponedeljkom 18. 5. šola odpira vrata za učence prvega triletja.
Kakor ste že bili obveščeni s poslanimi navodili NIJZ se močno spreminja organizacija dela.
Nekaj ključnih točk:
-

v skupini je 10 – 15 otrok,
skupine se ne smejo mešati – to pomeni, da se podaljšano bivanje izvaja v enakih skupinah kakor pouk,
v šolo starši ne vstopajo,
otroci vzdržujejo medsebojno razdaljo 1,5 metra,
otroci si redno in natančno umivajo roke,
uporabili bomo več vhodov v šolo,
pouk se ne začne za vse otroke hkrati,
malica bo porcijska, kosila se delijo v jedilnici kakor smo navajeni,
otroci naj imajo s seboj bidone za vodo,
otroci se preobujejo pri vhodu v šolo,
ne pozabite na copate, copate bodo otroci puščali v šoli,
vsak otrok ima dnevno stik s svojo razredničarko,
otroci v šolo prinesejo vse potrebne pripomočke, ki potem vse dni ostanejo v šoli.

Vsi učenci bodo v glavni stavbi šole. Prostore v prizidku smo namenili vrtcu, ki se zaradi določil spopada s
prostorsko stisko.
Šola bo odprta od 7.00 do 16.10. Izven teh ur ne bo mogoče pripeljati ali odpeljati otroka.
Merilo za oblikovanje skupin so bili podatki, ki ste nam jih posredovali starši (prihod in odhod iz šole). Skupine
smo oblikovali tako, da smo lahko zagotovili dovolj ustreznega pedagoškega kadra.
Dodatna navodila in razporede otrok bodo pošiljale učiteljice.

Prometna varnost
Pričakujemo, da bo pred šolo ponovno veliko prometa, še posebej ker bodo pri nas tudi otroci iz vrtca.
-

Bodite pazljivi na otroke.
Vozite umirjeno, saj so otroci nepredvidljivi.
Avtomobile ustavljajte na varnem mestu, kjer bo otrok lahko varno in brez skrbi izstopil.
Bodite uvidevni do drugih staršev in avtomobila ne ustavljajte na vozni poti.
Upoštevajte enosmerno prometno ureditev na šolskem dvorišču.
Če morate zapeljati na šolsko dvorišče, to storite pri drugem uvozu, ne glede na to, da bo otrok vstopal
na stranskem vhodu, ki je bližje prvemu uvozu.
Bodite strpni.

Izjave staršev
Podpisano izjavo, ki ste jo dobili po elektronski pošti in je tudi priloga navodil NIJZ, mora otrok prvi dan prinesti v
šolo. Brez izjave ne smemo sprejeti otroka. Če izjave ne morete natisniti, jo boste lahko izpolnili pri vhodu v šolo
(imejte s seboj kemični svinčnik).
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Prvi razred
Učenci prvega razreda bodo razporejeni v tri skupine. Pouk se bo zanje začel ob 8.15. Vsi učenci prvega razreda
vstopajo pri stranskem vhodu v malo telovadnico (vhod s parkirišča), se v avli preobujejo v copate in odidejo v
svojo učilnico po razporedu. Učenci, ki imajo jutranje varstvo, pridejo v šolo od 7.00 dalje ob uri, ki ste jo
napisali, ostali med 7.55 in 8.15.
Učiteljica angleščine v prvem razredu bo začasno Jožica Frigelj.
Po otroka boste starši prihajali v podaljšano bivanje. Če bo vreme lepo, bodo otroci po vsej verjetnosti zunaj na
igrišču med obema telovadnicama, kamor lahko pridete po svojega otroka. V primeru, da bodo otroci v
učilnicah, pridete do okna učilnice in učiteljici poveste po koga ste prišli in otroka pričakate pri vhodu.

Drugi razred
Učenci drugega razreda bodo razporejeni v štiri skupine. Tri skupine bodo v pritličju šole, četrta skupina bo v
prvem nadstropju. Pouk se bo za učence drugega razreda začel ob 8.30. V šolo bodo vsi učenci drugega razreda
vstopali pri stranskem vhodu v malo telovadnico (vhod s parkirišča). Učenci se v avli preobujejo v copate.
Učenci, ki imajo jutranje varstvo, pridejo v šolo od 7.00 dalje ob uri, ki ste jo napisali, ostali med 8.15 in 8.30.
Po otroka boste starši prihajali v podaljšano bivanje. Če bo vreme lepo bodo otroci po vsej verjetnosti zunaj na
igrišču pri šolskem spomeniku ali na športnem igrišču, kamor lahko pridete po svojega otroka. V primeru, da
bodo otroci v učilnicah, pridete do okna učilnice in učiteljici poveste po koga ste prišli in otroka pričakate pri
vhodu.

Tretji razred
Učenci tretjega razreda bodo razporejeni v štiri skupine tako, da se vsak oddelek razdeli v dva dela. Vse skupine
bodo v prvem nadstropju v učilnicah 23, 24, 25 in 26. Pouk se bo za učence tretjega razreda začel ob 8.30. Vsi
učenci tretjega razreda vstopajo v šolo skozi glavni vhod šole. Učenci se pri vhodu preobujejo v copate. Učenci,
ki imajo jutranje varstvo pridejo v šolo od 7.00 dalje ob uri, ki ste jo napisali, ostali med 8.15 in 8.30.
Po otroka boste starši prihajali v podaljšano bivanje. Če bo vreme lepo, bodo otroci po vsej verjetnosti zunaj na
športnem igrišču ali v parku, kamor lahko pridete po svojega otroka. V primeru, da bodo otroci v učilnicah,
pridete do vhoda v šoli in dežurni osebi poveste, po katerega otroka ste prišli.

Delo na daljavo
Učenci, ki zaradi zdravstvenih razlogov niso vključeni v šolanje v šoli bodo nadaljevali šolanje na domu. Zanje
bodo poskrbele učiteljice, vendar prosim za nekaj potrpljenja, da pouk v šoli normalno steče.
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Povzetek organizacije dela
razred
1

Prihod v šolo
7.55 – 8.15

2

8.15 – 8.30

3

8.15 – 8.30

Vhod v šolo
Stranski vhod male
telovadnice (vhod iz
parkirišča)
Stranski vhod male
telovadnice (vhod iz
parkirišča)
Glavni vhod v šolo

Skupine in učilnice
Skupina 1 učilnica 11
Skupina 2 učilnica 12
Skupina 3 učilnica 14
Skupina 1 učilnica 10
Skupina 2 učilnica 13
Skupina 3 učilnica 4
Skupina 4 učilnica 27
Skupina 1 učilnica 23
Skupina 2 učilnica 24
Skupina 3 učilnica 25
Skupina 4 učilnica 26

Igrišče
Igrišče med telovadnicama

Igrišče pri šolskem
spomeniku ali športno igrišče

Športno igrišče ali park
Kodeljevo

Zaradi spremenjenih okoliščin vas prosimo, da se z otrokom pogovorite in ga pripravite na nov red. Poskrbeli
smo, da bo vsak otrok dnevno videl svojo učiteljico. Žal pa ni mogoče poskrbeti, da bo otrok srečal vse svoje
prijatelje.
Zavedamo se, da ne bo enostavno, vendar smo do sedaj pokazali, da zmoremo tudi nemogoče, če delamo
skupaj. Prepričan sem, da bo tudi tokrat tako in da lahko računamo na vašo podporo in sodelovanje. Mi pa
bomo naredili vse, da bo otrokom v šoli čim bolj prijetno.

Saša Kožuh
ravnatelj
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