Obvestilo za starše s ključnimi poudarki iz zadnje okrožnice MIZŠ – vračanje vseh
učencev v ponedeljek, 22. februarja 2021, v OŠ Grm
Prišel je dolgo pričakovani čas, ko se naši učenci ponovno vračajo v šolske klopi.
Snidenja z njimi se zelo veselimo.
Posredujemo vam nujne informacije ob odprtju OŠ Grm:
-

v šolo lahko pridejo samo zdravi otroci;
s seboj naj prinesejo šolske potrebščine in dodatna topla oblačila, saj se bo
prostore veliko zračilo;
učenci si ne smejo izmenjavati šolskih potrebščin in pripomočkov;
zunaj matične učilnice morajo učenci nositi masko.

PRIHOD v šolo
Ob vhodih v šolo so nameščene infografike, ki opozarjajo na preprečevanje okužb s
COVID-19. Prav tako so ob vhodih nameščena razkužila.
V šolo lahko vstopajo le zdrave osebe, nositi morajo zaščitno masko. Upoštevati je
potrebno socialno distanco (najmanj 1,5 metra).
Vstop v šolo bo možen 10 minut pred pričetkom pouka.
Predčasnih prihodov v šolo ni.
Vsi učenci od 1. do 5. razreda bodo vstopali in izstopali skozi vhod razredne stopnje.
Učenci od 6. do 9. razreda bodo vstopali in izstopali skozi garderobo predmetne
stopnje.
JUTRANJE VARSTVO in PODALJŠANO BIVANJE
Podaljšano bivanje za učence 4. in 5. razreda bo organizirano le za tiste učence, ki ga
res nujno potrebujejo. Oblikovana bo mešana skupina, v kateri je uporaba zaščitnih
mask nujna. Zaradi načrtovanja organizacije dela v naslednjem tednu vas prosimo, da
razrednikom vaših otrok do petka, 19. februarja 2021, do 8. 00 ure, sporočite
morebitne potrebe po jutranjem varstvu in podaljšanem bivanju.
V prizadevanjih, da bi kar se da zmanjšali možnosti okužb, vas naprošamo, da svojega
otroka v jutranje varstvo in podaljšano bivanje tudi starši od 1. do 3. razreda vključite
le v primeru, ko je to res nujno potrebno.
ŠOLSKO KOSILO

Za otroke, ki so prijavljeni na šolsko kosilo in ga v tem času ne bodo koristili, kosilo
odjavite preko eAsistenta za starše.
ODHODI
Učenci, ki bodo vključeni v podaljšano bivanje, bodo odhajali domov v skladu z urami
odhodov, ki ste jih zapisali starši na prijavah. Učenci, ki niso v podaljšanem bivanju,
se ne bodo zadrževali v prostorih šole, temveč bodo zapustili šolo takoj po končanem
VIZ delu.
POTEK POUKA
Učenci bodo ves čas pouka v matičnih učilnicah. Glede na urnik oddelkov se bodo v
skupinah učencev menjavali učitelji.
Prehodi med učilnicami zajemajo le odhod v jedilnico, telovadnico, knjižnico …
OBVEZNI in NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI
Zaradi mešanja učencev iz več različnih oddelkov bo nošenje mask pri teh urah pouka
obvezno.
INTERESNE DEJAVNOSTI se ne bodo izvajale.

Morebitne ostale informacije vam bodo naknadno posredovali razredniki. V veselem
pričakovanju prvega šolskega dne vas lepo pozdravljamo.

Vodstvo OŠ Grm z učitelji

