Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica
Kidričeva ulica 36, 5000 Nova Gorica

PROTOKOL ZA STARŠE IN UČENCE PRVE TRIADE
Za nami je prvi teden pouka zopet v šoli in po začetnem prilagajanju se vračamo v normalno delo, seveda ob
upoštevanju vseh priporočil NIJZ. Ker se naslednji teden v šolske klopi vračajo tudi učenci od 4. do 9. razreda,
to prinaša nekaj sprememb v organizaciji. Upam, da na boljše.
Še vedno velja, da v šolo lahko pridejo samo zdravi učenci, brez kakršnih koli znakov okužbe. V skupnih
prostorih morajo še vedno obvezno nositi masko, v razredu pa ne. Prosimo, da starši sami priskrbite masko
za svojega otroka.
Učenci v šolo vstopajo posamezno ob upoštevanju varnostne razdalje (talne označbe). Takoj ob prihodu v
šolo si razkužijo roke, tako kot do sedaj. Še vedno velja, da v šolo učenci ne nosijo igrač oz. drugih
predmetov, ki jih ne potrebujejo za pouk.
1.

JUTRANJE VARSTVO ZA UČENCE 1. RAZREDA:
•
•

2.

VHOD D (zadaj iz dostavnega dvorišča).
Učence bo pričakala učiteljica in jih usmerila v učilnico.
JUTRANJE VARSTVO ZA UČENCE 2. IN 3. RAZREDA:

•
•
•
•
3.
•

•
•
•
RAZRED
1. razred
2. razred
3. razred

•
•
•
•

VHOD C (mimo igrišča)
Učence bo pričakala učiteljica po razporedu.
Učenci bodo čakali v avli do 7.30.
Ob 7.30 otroci odidejo v razred z upoštevanjem varnostnih ukrepov (maska, razdalja, ..)
PRIHOD V ŠOLO za učence, ki niso v JV:
Zaradi zmanjševanja možnosti širjenja virusa COVID-19 med učenci NIJZ priporoča, da starši, v kolikor
je to mogoče, sami pripeljete učence v šolo in jih iz šole tudi odpeljete. Učenci naj v šolo prihajajo
peš ali z individualnimi prevozi brez združevanja otrok.
Naprošamo vas, da otroci prihajajo v šolo čim kasneje oz. ne pred napisano uro.
Šola bo v času pouka zaklenjena.
Otrok vstopa v šolo skozi vhod, ki je zanj določen in ob predvideni uri (glej tabelo)
VHOD
URA PRIHODA
VHOD D
med 7:30 in 7:50
dostavno dvorišče za šolo
VHOD C
med 7:30 in 7:50
zadaj mimo igrišča
VHOD C
med 7:30 in 7:50
zadaj mimo igrišča

DEŽURSTVO
vzgojiteljice

UČITELJ V UČILNICI
razredničarke

učiteljica po
razporedu
učiteljica po
razporedu

razredničarke
razredničarke

Starši v šolo in na šolsko igrišče ne vstopate.
Učence 1. razreda sprejme vzgojiteljica in jih napoti v matično učilnico, kjer jih čaka razredničarka.
Učenci 2. in 3. razreda gredo v matično učilnico sami ob upoštevanju varnostnih ukrepov.
Garderobne omarice v tem času ne bodo v uporabi, otroci se bodo preobuvali pred učilnico.
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1.

ORGANIZACIJA POUKA:
•
•
•
•
•

2.

Dejavnosti obveznega in razširjenega programa se bodo izvajale znotraj iste skupine v matični
učilnici po ustaljenem urniku.
V šoli bomo še vedno poseben poudarek namenili higieni rok in kašlja. Otroke bomo navajali na
redno umivanje rok z vodo in milom ter razkuževanje rok, samo, ko to ni mogoče.
Učenci bodo pretežni del nalog naredili v šoli, torbe pa bodo nosili domov vsak dan.
Učenci naj imajo s seboj vodo v bidonu ali plastenki z imenom, dodatna oblačila (prostore se bo
pogosto zračilo), po potrebi tudi kapo, ker bo veliko dejavnosti potekalo zunaj.
Malica bo potekala v razredu za vse učence, kosilo pa v razredu za učence 1. razreda, za vse ostale pa
v jedilnici po določenem urniku.
ODHODI IZ ŠOLE:

•
•

•

3.

Otroka starši ali skrbniki prevzamete pri ograji za šolo pred dostavnim dvoriščem, v primeru slabega
vremena pa pred vhodom C.
Podaljšano bivanje bomo izvajali tako kot pred epidemijo do 15.45, z dežurstvom do 16.15 za
nujne primere. NIJZ pa še vedno priporoča, da učenci v šoli preživijo samo toliko časa, kolikor je
minimalno potrebno za izvajanje pouka. Zato starše še vedno naprošamo, da učenci odhajajo
domov takoj po pouku ali po kosilu, če je to mogoče, oziroma, če to ni mogoče, takoj ob 15.00 uri.
Odhodi bodo potekali ob določenih urah (po pouku, za učence, ki so v PB pa ob 13.30, 14.30, 15.00,
15.30 in 15.45. Zato, spoštovani starši, upoštevajte ure odhoda, ki ste jih napisali ali spremembe
javite učitelju PB. Na ta način boste v kar največji možni meri pomagali zmanjšati možnost
morebitnega prenosa okužb med učenci. Nihče si ne želi, da bi učenci, zaradi povečanega števila
okužb, ponovno ostali doma.
AVTOBUSNI PREVOZI:

•

Avtobusi bodo zjutraj in po pouku vozili po običajnem urniku. Otroci morajo na avtobusu obvezno
nositi masko. Prosimo vas, da v kolikor imate možnost, sami poskrbite za prevoz otroka v šolo in iz
nje, da bomo v največji možni meri zmanjšali možnost morebitnega prenosa okužb med učenci.

POMEMBNO:
Če se bodo pri otroku pojavili znaki/simptomi (povišana telesna temperatura, kašelj, glavobol, slabo
počutje, boleče žrelo, nahod, težko dihanje, driska) oz. je pri otroku ali pri osebi, ki z otrokom biva v istem
gospodinjstvu, potrjena okužba s SARS-CoV-2, mora otrok ostati doma, starši pa morajo o tem obvestiti
razrednika.
Če se bo otrok počutil slabo v šoli, ga bomo izolirali in obvestili starše. Po otroka morajo v tem primeru
(zaradi nevarnosti prenosa okužbe) starši priti čim prej.
Protokol je bil 12. 2. 2021 objavljen na spletni strani šole in poslan vsem staršem ter delavcem šole po
elektronski pošti.
Nova Gorica, 12. 2. 2021
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