Spoštovani starši.
Po sklepu vlade RS z dne 11. 2. 2021 šole v Sloveniji ponovno odpiramo svoja vrata za vse
učence od 1. do 9. razreda. S poukom v učilnicah bomo tako začeli v ponedeljek, 15. 2. 2021,
po urniku, ki velja od začetka šolskega leta (6. razred od začetka februarja).
Šolo bomo odprli ob strogih varnostnih in higienskih priporočilih, za katere smo pripravili
ustrezne protokole in vas z njimi okvirno seznanjamo.
1. V šolo prihajajo samo zdravi učenci in zaposleni.
2. Učenci, ki imajo v družini s COVID-19 okuženega ali obolelega sorodnika, ostanejo doma.
3. Vstopanje v šolo: V Komnu vstopajo v šolo učenci od 1. do 5. razreda skozi izhode iz
matičnih učilnic, tam se tudi preobujejo. Učenci od 6. do 9. razreda vstopajo v šolo skozi
glavni vhod in garderobo z masko ob upoštevanju varnostne razdalje. Ko se preobujejo,
gredo takoj v matično učilnico, ki je praviloma ne zapuščajo.
V Štanjelu vstopajo učenci od 1. do 4. razreda skozi garderobo, kjer
se tudi preobujejo in preoblečejo, učenci 5. in 6. razreda pa skozi izhode iz matičnih
učilnic. Starši učencev, ki ne bodo v OPB prevzamejo otroka pred šolo.
4. Pouk od 6. do 9. razreda se izvaja v matičnih učilnicah: 6. a - MAT, 7. - SLJ, 7. b – NAR,
8. a – GUM, 9. a – TJA, 9. b – ZGO. Učenci 6., 7. in 8. razreda imajo malico v razredu, 9.
razred pa v VNP.
5. V šoli bomo izvajali obvezni in razširjeni program (JV, OPB, dopolni in dodatni pouk,
TJA).
6. Interesne dejavnosti bomo izvajali v t. i. mehurčkih (v okviru razreda) v živo, sicer pa na
daljavo.
7. Obvezne in neobvezne izbirne predmete bomo izvajali v živo, če bo številčno to mogoče.
Učenci dveh razredov bodo v tem primeru tudi v učilnici nosili maske.
8. Dejavnosti izven šole in šole v naravi se zaenkrat ne bodo izvajale.
9. Šolski prevozi: Za učence bo organiziran šolski prevoz po običajnem urniku prihoda v
šolo, iz šole pa bo odvoz učencev iz matične šole ob 13.30 in 14.25, na podružnici pa ob
13.50 za smer Branica ter ob 14.15 za smer Hruševica.
10. Zaradi zagotavljanja varnosti in preprečevanja širjenja okužbe starše prosimo, da
vključijo učence 4. in 5. razreda v OPB, če je to nujno potrebno.
11. Učenci bodo imeli organizirano vso prehrano, s seboj naj imajo pijačo v steklenički in
tekstilni prtiček ali debelejši papirnat prtiček za enkratno uporabo.
12. Zaradi organizacije kosila (po oddelkih) bodo imeli tudi učenci nižjih razredov pouk še po
kosilu. Starše učencev, ki ne bodo vključeni v OPB prosimo, da pridejo po otroka ob
13.15.
13. Na centralni in podružnični šoli bodo učenci imeli OPB v matičnih učilnicah, kamor jih
starši tudi pridejo iskat. V Štanjelu bodo vsi učenci po 14.15 v učilnici 5. in (po potrebi)
1. razreda. Starši vseh učencev tam prevzamejo tudi otroka (5. razred-zunanji vhod).
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14. Učenci na avtobusu in v skupnih šolskih prostorih nosijo maske.
15. Učenci skrbijo za varno razdaljo, kihajo in kašljajo v robček.
16. V šolo in iz šole vstopajo – izstopajo učenci v za to določenih prostorih. Starši otroke
počakajo pred šolo ali pred učilnico.
Zaradi načrtovanja organizacije delovanja šole vas prosimo, da do ponedeljka, 15. 2. 2021,
do 8. ure, na e-poštni naslov šolske tajnice (doris.pozar@os-komen.si) sporočite spremembe
glede podaljšanega bivanja ter morebitne spremembe prehrane.

VKJUČITEV OTROKA V RAZŠIRJENI PROGRAM (jutranje varstvo, podaljšano
bivanje, prihajanje v šolo in odhajanje domov, šolska prehrana) (Priloga 1)
V kolikor sprememb ne načrtujete, bomo pri organizaciji razširjenega programa
upoštevali podatke, ki smo jih od vas dobili septembra.
S podrobnejšimi protokoli in načrti aktivnosti, ki bodo v prvi vrsti usmerjeni v varno
izvajanje dejavnosti v šoli v času epidemije, bodo učence seznanili razredniki.

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje in pomoč tako pri izvajanju pouka na daljavo kot tudi za
strpnost pri ponovnem vračanju učencev v šolske klopi.

Ostanite zdravi.
Komen, 12. 2. 2021
Nives Cek, ravnateljica
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