ORGANIZACIJA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA od 1. 9. 2020 dalje
POUK
Šolsko leto 2020/21 se začne v torek, 1. septembra 2020. Za vse učence bo pouk potekal v
skladu s šolskim koledarjem. Glede na trenutno epidemiološko situacijo bomo delo načrtovali
po t.i. modelu B, kar pomeni:
-

-

-

Vsi učenci se izobražujejo v šoli v skladu s priporočili NIJZ.
V šolo vstopajo le zdrave osebe: učenci in obiskovalci: učenci, zaposleni, obiskovalci.
V šoli bomo izvajali obvezni in razširjeni program (kot pred epidemijo).
Pouk bo za vse učence potekal v matičnih učilnicah, z izjemo pouka, ki nujno terja
kabinetni pouk.
V skladu z zmožnostmi bomo izvedli ves obvezni in razširjeni program.
Pri prihodu v šolo, gibanju v garderobi in po šoli, kjer ni mogoče zagotavljati varne
razdalje, bodo učenci nosili maske. Predlagamo, da imajo učenci pralne maske, ki jih v
razredu snamejo.
Da bi se izognili večji gneči ob prihodu, naj domačini prihajajo v šolo ob 7. 45. Ob 7. 50
bomo šolo zaklenili.
V šoli bodo učence v matičnih učilnicah pričakali razredniki (od 1. do 5. razreda) oz.
dežurni učitelji (6. do 9. razred).
Po šoli se bodo učenci in učitelji gibali po vnaprej označenih poteh.
Učenci bodo malicali v matičnih učilnicah oz. v VNP, o čemer bodo obveščeni 1. šolski
dan. Za malico naj v šolo prinesejo tekstilni prtiček, za dnevno hidracijo pa naj imajo s
seboj stekleničko.
Kosilo bo organizirano po razporedu, da bo prihajalo do čim manjšega mešanja
učencev v jedilnici.
Ker bo po kosilu tudi pouk, bo odhod učencev od 1. do 5. razreda, ki ne bodo imeli v
šoli kosila in ponje prihajajo starši, ob 13.00. Starši jih tedaj počakajo pred šolo.
Domačini gredo domov takoj po koncu pouka in drugih organiziranih šolskih
dejavnosti, razen tistih, ki so v OPB.

PODALJŠANO BIVANJE
-

-

-

Podaljšano bivanje bo potekalo po urniku in vseh priporočilih pristojnih institucij.
Zaradi prilagoditve ur rednega pouka (organizacija kosila) bo k izhodu učence pripeljal
dežurni učitelj ob 14. 15 (takrat bodo vozači odšli na avtobus) na centralni šoli in 14.15
ter 14. 45 na POŠ v Štanjelu.
Izhod za ostale učence bo ob 15.15, 15.45 in 16.30. Takrat bodo dežurni učitelji iz
učilnic pripeljali učence. V zares izjemnih primerih je možen tudi drugačen odhod,
vendar v tem primeru ne bomo mogli zagotoviti ustrezne varnosti (prevzem otroka ob
prisotnosti učitelja).
Natančnejšo organizacijo dela (izjava o odhodu domov) v OPB bodo starši opredelili 1.
9.2020 na posebnem obrazcu.
Zaradi zagotavljanja nemotenega vzgojno-izobraževalnega dela starše naprošamo, da
se držijo urnika in ne hodijo po otroka pred učilnico (zunanji izhodi).

SODELOVANJE S STARŠI
-

1. roditeljski sestanek bomo izvedli od 7. do 10. 9. 2020 v živo ob strogem upoštevanju
varnostnih priporočil.
Govorilne ure bomo izvajali videokonferenčno in v živo v času govorilnih ur
posameznega učitelja.
Strokovni delavci (učitelji) so staršem na razpolago po telefonu ali videokonferenčno v
času govorilnih ur, ostali pa v času uradnih ur, navedenih v Publikaciji.
S starši bomo elektronsko komunicirali po sporočilih v e asistentu, delavci pa smo
dosegljivi tudi na službene e naslove.

PREPREČEVANJE OKUŽBE
Za ohranitev zdravja in preprečitev širjenja okužbe s COVID – 19 bomo upoštevali temeljna
načela varnosti:
- v šolo prihajamo le zdravi učenci in zaposleni,
- v šolskih prostorih spoštujemo medosebno varnostno razdaljo,
- maske nosimo povsod tam, kjer ni mogoče zagotavljati varnostne razdalje,
- posebno skrb namenjamo umivanju oz. razkuževanju rok,
- skrbimo za higieno kihanja in kašljanja,
- v prostem času poskrbimo za dovolj gibanja na prostem.
V priponki prilagamo obvestilo, ki ga je pripravilo MIZŠ. Prosimo, da ga skrbno preberete in se
ravnate skladno z le-tem.
ŠOLSKI PREVOZI
Šolski prevozi ostajajo nespremenjeni. Učeni na avtobusu nosijo masko in si ob vstopu
razkužijo roke.
PRVI ŠOLSKI DAN
1. Prvega septembra se bomo zbrali na šolskem dvorišču ob 7.55, vsak razred ob svojem
razredniku in sorazredniku. V primeru slabega vremena bo sprejem v šolski avli ob
razredniku.
2. Prvošolci pridejo v šolo ob spremstvu staršev ob 9.00 v Komnu in 11.00 v Štanjelu.
3. Pouk od 2. do 9. razreda bo prvi šolski dan potekal po urniku od 3. šolske ure dalje (prvi
dve uri bosta razredni uri).
4. Na šoli bo organizirana malica in kosilo za vse junija prijavljene učence. Če učenec 1.
šolski dan ne bo kosil, starši poskrbijo za pravočasno odjavo.
5. Odhod avtobusov v vse smeri bo ob 13.30 izpred šole v Komnu in z ustreznim
razmikom izpred šole v Štanjelu.
6. Urniki razredov bodo na šolski spletni strani objavljeni najkasneje v ponedeljek, 31.
avgusta.
Želimo vam zdravja, strpnosti in medsebojnega zaupanja, saj bomo v izjemnih razmerah le
tako lahko zagotavljali prepotreben pedagoški mir, ki nam bo zagotovil korektno, strokovno in
kvalitetno izvedbo vzgojno-izobraževalnega dela.
Ostanite zdravi in srečno v novo šolsko leto.
Komen, 28. 8. 2020

Nives Cek

