NAZAJ V ŠOLO
Spoštovani učenci in starši!
Vlada RS je sprejela nov Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v
zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih
visokošolskih zavodih, ki velja do 18. aprila.
Z dnem 12. 4. 2021 se ponovno za vse otroke odpirajo vrtci in
osnovne šole. Pravila in omejitve ostajajo v celoti enaka, kot so veljala v
tednu pred zaprtjem.

V ŠOLO PRIHAJAJO LE POPOLNOMA ZDRAVI OTROCI.
1. PRIHOD DO ŠOLE
-

Priporočamo peš hojo, kolesarjenje za učence, ki imajo kolesarski izpit, tudi
individualni prevoz s strani staršev (brez združevanja učencev).
Za učence, ki potrebujejo prevoz v šolo in iz nje, je organiziran šolski prevoz (preberi:
Prevozi šolarjev Priporočila NIJZ) po ustaljenem voznem redu.
Učenci, ki ne koristijo javnega šolskega prevoza, prihajajo v šolo največ 10 min pred
pričetkom pouka, na vstop v šolo počakajo na zbirni točki (OŠ Puconci pred vhodom
na severni strani šole, POŠ Mačkovci in Bodonci pred glavnim vhodom).

2. VSTOPANJE UČENCEV V ŠOLO
JUTRANJE VARSTVO je organizirano za učence 1. razreda
OŠ Puconci od 5.50 ure
-

-

-

-

POŠ Mačkovci od 6.30 ure

POŠ Bodonci od 7.10 ure

Učenci v šolo vstopajo sami, brez staršev.
V šolo vstopajo: v OŠ Puconci na vhodih št. 1 (1. do 5. r.) in št. 2 (6. do 9.r.) ter v POŠ
Mačkovci in POŠ Bodonci na glavni vhod.
Učenci (od 1. do 5. r.) ves čas uporabljajo masko (v vseh skupnih prostorih in na
zunanjih površinah šole) razen, ko so v matični učilnici. Masko učenci prinesejo od
doma.
Za učitelje in učence (od 6. do 9. r.) je obvezna uporaba zaščitnih mask v
učilnicah, v vseh skupnih prostorih in na zunanjih površinah. Zaščitne maske se
ne uporabljajo pri pouku športa.
Učenci različnih učnih skupin/oddelkov v šolski objekt vstopajo tako, da ohranjajo
priporočeno medosebno razdaljo ter upoštevajo higienske ukrepe (razkuževanje
rok…)
Zadrževanje v garderobi, na hodnikih in v jedilnici ni dovoljeno.
Učenci se po vstopu v šolo takoj odpravijo v matično učilnico.

-

Pri hoji v učilnico, sanitarne prostore, jedilnico je potrebno upoštevati talne označbe,
ki označujejo ustrezno medosebno razdaljo. Gibljemo se po desni strani hodnika.
Priporočeno je, da vsi učitelji in strokovni delavci pri neposrednem delu z učenci za
svojo varnost in zaščito, vseskozi uporabljajo zaščitno masko.

3. POUK
-

-

-

Pouk za vse oddelke, od 1. do 9. razreda, bo organiziran v normativno določenih
oddelkih oz. mehurčkih. Učenci učilnic ne menjajo, lahko pa vanje vstopajo
učiteljice/učitelji posameznih predmetov (skladno z urnikom pouka in organizacijo
dela).
Pouk v manjših učnih skupinah za učenke/učenke od 4. do 9. razreda se začasno
ne bo izvajal.
Šport se bo izvajal brez mešanja učenk/učencev iz različnih učnih skupin in se bo
organiziral znotraj istega oddelka oz. mehurčka.
Pouk obveznih in neobveznih izbirnih predmetov se bo izvajal na daljavo.
Dnevi dejavnosti se bodo izvajali na šoli v okviru matičnih oddelkov.
Učilnice, telovadnico, garderobe, jedilnico, sanitarije in druge prostore šole je
potrebno v času uporabe redno zračiti vsako šolsko uro. Učencem in zaposlenim
priporočamo, da imajo s seboj dodatna oblačila.
Izvajale se bodo le tiste interesne dejavnosti, ki jih lahko šola izpelje v homogeni
skupini oddelka.
Šola v naravi, plavalni tečaji, praktični del prometne vzgoje za kolesarski izpit in
ekskurzije se do nadaljnjega ne izvajajo.
PODALJŠANO BIVANJE

-

Za učence od 1. do 3. razreda bo organizirano po ustaljenem načinu (kot pred
zimskimi počitnicami).
Za učence 4. in 5. razreda bo organizirano samo za tiste, ki varstvo NUJNO
potrebujejo.

O odsotnosti učenk/učencev pri pouku zaradi zdravstvenih omejitev odloča pediater.
Učenke in učenci, ki zaradi zdravstvenih razlogov ne bodo mogli obiskovati pouka v
prostorih šole, bodo strokovni delavci šole po ustaljenih komunikacijskih kanalih informirali
z obsegom učne snovi, ki se je pri pouku obravnavala in jim bodo posredovali tudi pisna
gradiva, ki so jih uporabljali pri neposrednem pouku v oddelku ostali učenke/učenci.
Starše naprošamo, da po ustaljeni komunikacijski poti (e-pošta, e-Asistent…) obvestite
razredničarko/razrednika, če otrok zaradi zdravstvenih težav ne bo obiskoval pouka v
šolskih prostorih.

4. PREHRANA
-

-

-

Poskrbeli bomo za organizacijo šolske prehrane, pripravljali se bodo vsi obroki
(malica, kosilo, popoldanska malica).
Učenci bodo malico in popoldansko malico praviloma prejeli v matičnih učilnicah.
Večinoma enoporcijske obroke pripravi in mlajšim učencem do učilnice pripelje
kuhinjsko osebje, obroke deli učitelj. Pri dostavi in delitvi malice učencev od 6. do 9.
razreda, pomagajo dežurni učenci ob upoštevanju vseh zdravstveno-higienskih
priporočil.
Pred jedjo si učenci temeljito umijejo roke in razkužijo mize, enako po opravljeni
malici.
Umivanje rok, razkuževanje miz usmerja in/ali vodi učitelj.
Kosilo bo organizirano po urniku v šolski jedilnici ob upoštevanju vseh zdravstvenohigienskih priporočil.
Prehrana bo organizirana na enak način, kot je bila prijavljena ob začetku šolskega
leta. Željene spremembe, sporočite v tajništvo šole na telefonsko številko 02/ 545 96
00 ali po e-pošti: tanja.horvat@ospuconci.si.
Prehrano starši odjavite preko spletnega obrazca ODJAVA PREHRANE (na spletni
strani šole zavihek/okvirček desno). Nepopolnih odjav iz katerih niso razvidni vsi
podatki, ne bomo upoštevali. Obvestilo glede odjave ste starši dobili preko eAsistenta.

5. ODHOD DOMOV
-

Po končanem pouku učenci, ki ne bodo uporabljali šolskega prevoza, takoj zapustijo
šolski prostor.
Organizirani so samo prvi šolski odvozi. Zaradi večjega števila učencev je urejen
predčasen odvoz s kombiji, in sicer:
▪ ob 13.15 uri za učence od 2. do 9. razreda na relaciji:
Puconci – Vaneča – Moščanci
Puconci – Šalamenci – Bodonci
Puconci – Vaneča (dom) – Dolina
Puconci – Pečarovci

-

▪ ob 13.35 uri za vse preostale učence.
Na avtobusu in kombiju je uporaba mask obvezna.

6. BOLEZENSKI ZNAKI
-

Ob učenčevem slabem počutju, ob znakih okužbe oziroma ob sumu okužbe,
učitelj učenca izolira od ostalih učencev v oddelku in o tem obvesti vodstvo šole.

-

Vodstvo šole ali učitelj o slabem počutju učenca telefonsko obvesti starše, ki pridejo
po učenca.

-

Nadaljnje informacije staršem posreduje ravnatelj ali za to pooblaščena oseba.

7. PRIPOROČILA - NAVODILA
-

-

-

-

Starši v šolo ne vstopate, razen po predhodnem dogovoru s strokovnim delavcem
šole. V notranjih prostorih in na zunanjih površinah šole je obvezna uporaba zaščitne
maske ter vzdrževanje priporočene medosebne razdalje.
Komunikacija med starši in učitelji poteka preko telefona in/ali video povezave
(enako govorilne ure in roditeljski sestanki).
Pouk naj obiskujejo le zdravi učenci in zaposleni (brez enega, ali več naštetih
simptomov: 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).
Če otrok zboli z zgoraj navedenimi simptomi, naj ostane doma ter omeji stike z
drugimi. Za nadaljnja navodila je potrebno poklicati otrokovega osebnega
zdravnika.
Če je v družini potrjena okužba s COVID-19, otrok ne pride v šolo. O nadaljnjih korakih
(karantena,…) se posvetujte z otrokovim osebnim zdravnikom.
UPORABNE POVEZAVE

https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/prevozi_linijski_avtobusi.pdf
https://www.nijz.si/sl/izolacija

Veselimo se ponovnega odprtja šol.
Vodstvo šole

