Cerklje na Gorenjskem, 12. 2. 2021

Spoštovani starši!
V ponedeljek, 15. 2. 2021, začenjamo s poukom v šoli za učence od 4. do 9. razreda.
S polno mero odgovornosti smo se v skladu s smernicami NIJZ in Ministrstva za šolstvo in šport R
Slovenije pripravili na nadaljevanje šolskega leta. V skladu s prostorskimi in kadrovskim zmožnostmi
smo pripravili varen prostor za naše učence.
V prostorih šole bomo izvajali bomo pouk po urniku in podaljšano bivanje. Dopolnilni in dodatni
pouk, obvezne in neobvezne zbirne predmete bomo izvajali na daljavo. Dodatna strokovna pomoč
se bo izvajala individualno. Interesnih dejavnosti do nadaljnjega ne bomo izvajali.
Učitelji imajo nalogo, da učence postopoma navajajo na šolsko rutino. V času pouka bodo posebno
pozornost namenili gibanju.
Posamezen oddelek bo skupaj cel dan (v tako imenovanem mehurčku) in ne bo mešanja učencev, s
čimer dosegamo manjše število stikov.
Pouk naj obiskujejo le zdravi učenci (brez enega ali več naštetih simptomov oz. znakov kot so: npr.
povišana telesna temperatura, zamašen nos/nahod, kihanje, kašljanje, bolečine v žrelu, težko dihanje,
glavobol, bolečine v mišicah, driska, slabost/bruhanje, sprememba zaznavanja vonja in/ali okusa,
neobičajna utrujenost, vnetje očesnih veznic tako v blagi kot v težji obliki). Če otrok zboli z zgoraj
navedenimi znaki naj ostane doma in omeji stike z drugimi ljudmi. Za nadaljnja navodila pokličite
otrokovega izbranega ali dežurnega zdravnika. Priporočamo, da otrok omeji stike s starejšimi, npr. s
starimi starši in osebami s pridruženimi kroničnimi boleznimi ali imunskimi pomanjkljivostmi, saj so leti bolj ogroženi za težji potek bolezni.
https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sarscov-2-v-obdobju-sproscanja-ukrepov.
Naše sodelovanje bo potekalo na daljavo. Dosegljivi smo po telefonu, elektronski pošti in preko
Zooma. Prosim vas, da v sodelovanju z učitelji tedensko spremljate delo svojega otroka.
Zahvaljujem se vam, ker ste sledili priporočilu pri vključevanju otrok v podaljšano bivanje. Na ta način
lahko zagotavljamo manj stikov med učenci.
Mi gremo naprej s pedagoškim optimizmom, povabim vas, da še v naprej sodelujete z nami,
negujete dobre odnose z učitelji vaših otrok.
Na nekaj stvari bi vas rad opozoril:

















Skupaj z otrokom preberite in se pogovorite o šolskem redu, ki velja od 26. 1. 2020, dopolnjen
12. 2. 2021. Vse točke šolskega reda so pomembne.
Vhod v šolo za učence 1. do 3. razred ostaja glavni vhod.
Vhod v šolo za učence od 4. do 9. razreda bo pri vhodu v športno dvorano. Prosimo, da učenci
sledijo oznakam, ki so namenjene za posamezen razred.
Pouk se začne ob 8.20 uri, v šolo pa učenci vstopajo od 7.50 ure dalje. Pri vhodu jih bo sprejel
dežurni učitelj, ki bo skrbel za primerno razdaljo med učenci in usmerjal učenca v njegov
garderobni prostor in v učilnico.
Prvi teden pouka bo namenjen predvsem prilagoditvi učencev na šolski ritem, spodbujanju
socialnih odnosov v oddelku, preverjanju in utrjevanju znanja ne bo pa ocenjevanj
Učenci v garderobo vstopajo posamezno v razdalji 1,5 m do 2 m.
Nošenje mask je za vse učence obvezno pri hoji v skupnih prostorih šole (garderobe, wc,
hodniki …). Učenci mask ne nosijo v učilnicah.
Poskrbite za dodatna oblačila za učilnico (kapa, topel zgornji del), ker bo redno potekalo
prezračevanje učilnic.
Avtobusne prevoze bomo organizirani po običajnem voznem redu. Avtobus iz gorski vasi vozi
za 1. šolsko uro. Če je le možno, za prevoz učencev poskrbite starši.
Vstopanje zunanjih obiskovalcev v šolo ni dovoljeno.
Prehrana: organizacija prehrane, predvsem kosil, predstavlja ob upoštevanju ukrepov NIJZ
precejšen problem. Ker smo prostorsko zelo omejeni, smo se odločili, da bomo v prvem tednu
vračanja v šole klasična kosila organizirali za učence od 1. do 5. r, učenci od 6. do 9.r , ki ta
obrok nujno potrebujejo, pa bodo kosilo oz. pakete hrane odnesli domov. Odjavljanje in
prijavljanje za vse ostaja na dogovorjen način v eAsistentu in ga opravite starši. Trenutno stanje
prijav na kosilo je enako zadnjemu dnevu pred poukom na daljavo.
Pomoč svetovalne službe se bo redno izvajala, na delavke se obrnite po telefonu ali elektronski
pošti.
Šolska knjižnica bo obratovala po določenem urniku, ki bo objavljen na spletni strani šole in na
vratih šolske knjižnice.

Prepričani smo, da smo na učni proces dobro pripravljeni in se bomo skupaj trudili za varno učno okolje.
Lep pozdrav in prijetno pripravo na šolski dan!
mag. Boštjan Mohorič, ravnatelj

