IZVAJANJE POUKA po MODELU B od 1. 9. 2021 do preklica
V sredo, 1. 9. 2021, se pričenja novo šolsko leto, ki bo zaradi ukrepov v povezavi s COVID19 zelo podobno lanskemu.
Ker si želimo, da bi vzgojno-izobraževalni proces in ostalo dogajanje na šoli teklo čim bolj
tekoče po modelu B, tudi vas prosimo za sodelovanje in razumevanje.
Pouk bo za vse ZDRAVE učence potekal v šoli po šolskem koledarju. Vzgojno izobraževalni proces
bo organiziran po modelu B z upoštevanjem Uredb o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 in Odloka o
določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu.

Pomembna navodila in informacije:
1. V šolo vstopajo le zdrave osebe: učenci, zaposleni, obiskovalci.
2. Če menite, da bi vaš otrok lahko bil okužen s COVID-19, ga NE pošiljajte v šolo,
njegovo odsotnost pa sporočite v tajništvo šole ali razredničarki/razredniku.
3. Osebe, starejše od 15 let, morajo za vstop v šolo izpolnjevati PCT-pogoj (prebolelost,

cepljenost, testiranost).

4. Če bi se pri otroku pojavili znaki oziroma simptomi SARS-CoV-2 ali bo potrjena
okužba s SARS-CoV-2 pri osebi, ki z otrokom biva v istem gospodinjstvu, mora otrok
ostati doma.
Če je otrok bolan, za nadaljnja navodila pokličite otrokovega izbranega ali dežurnega
zdravnika.
V primeru potrjene okužbe v družini ali drugega tesnega stika z okuženo osebo boste
nadaljnja navodila prejeli od epidemiološke službe.

5. Učenci se glede na urnik zberejo na posebej označenih površinah pred šolo (po
oddelkih), kjer jih sprejmejo učeči učitelji ob predvidenem času in odpeljejo v
razrede v skladu s protokolom (varna razdalja, maska pri vstopu, razkuževanje rok).
6. Vsi, ki vstopajo v šolski prostor, morajo upoštevati varnostni načrt in je razviden s
stenskih navodil in talnih označb, ter aktualne varnostne ukrepe.
Vsi vstopajoči v šolo si ob vstopu razkužijo roke. Kasneje priporočamo redno in
temeljito umivanje rok z milom in vodo.
7. Upoštevati je potrebno zadostno medosebno razdaljo, vsaj 1,5 do dva metra.
8. Učenci od vključno 6. razreda naprej v prostorih šole in razredu nosijo maske, ki jih
prinesejo od doma. Ostali učenci nosijo maske v skupnih prostorih šole in v šolskem
kombiju oz. avtobusu.

9. Učenci šolskih potrebščin in pripomočkov med sabo ne izmenjujejo in ne izposojajo
oz. jih pred uporabo razkužijo.
10. Starši učencev pospremijo svoje otroke do šolskih vrat. V šolo NE VSTOPAJO. Otroci
vstopijo v šolo z učečim učiteljem, iz nje ob dogovorjeni uri odidejo sami oziroma v
spremstvu staršev (1. razred, OPB).
Če boste prihajali po otroka, prosimo, da ste ob zapisani uri pred šolo, saj varovanja
otrok, ki čakajo starše pred šolo, ne moremo zagotoviti.
11. Maske so obvezne tudi za vse zunanje obiskovalce šole.
12. Govorilne ure in roditeljski sestanki bodo potekali skladno z navodili NIJZ ter
epidemiološko sliko v državi oz. regiji.
13. Če strokovni delavec v času pouka ugotovi, da se učenec ne počuti dobro oz. pri
njem zazna simptome okužbe s SARS-CoV-2 ali katere druge bolezni, učenca odpelje
v poseben prostor, o tem obvesti starše oz. skrbnike, ki učenca v najkrajšem možnem
času prevzamejo ter v nadaljevanju kontaktirajo osebnega zdravnika otroka.
14. Ustaljeni obroki hrane se bodo še naprej zagotavljali. Malico bodo otroci zaužili
skupaj z učiteljem v učilnici svoje skupine. Kosilo za učence prvih razredov bo v
matičnih učilnicah, za ostale učence šole pa v jedilnici po protokolu in v skladu s
priporočili NIJZ.
Prosimo, da zapisano upoštevate, saj nam je jasno,
da kljub krepitvi medsebojnih odnosov in socialnih veščin učencev ter njihovemu
poglabljanju v že osvojena in nova znanja
izvedba vzgojno-izobraževalnega procesa ne bo enostavna.
Naša želja je, da bo vaš otrok, naš učenec,
tudi v zdajšnjih razmerah uspešen, srečen in zadovoljen.
To nam bo uspelo s skupnimi prizadevanji in v dobri veri,
da SKUPAJ ZMOREMO.
Želimo uspešno in čim manj stresno šolsko leto 2021/2022.
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