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

PROTOKOL ZA STARŠE IN UČENCE
od 6. do 8. razreda

V šolo lahko pridejo samo zdravi učenci, katerih starši so podpisali izjavo. Učenci
brez podpisane izjave ne bodo smeli v šolo. Izjavo dobite na spletni strani šole.
Izpolnjeno lahko pošljete razredničarki vašega otroka, lahko pa jo otrok v sredo,
3. 6. 2020, ob prihodu v šolo odda učitelju prvo šolsko uro.
Učenci bodo v šolo vstopali posamezno, upoštevali bodo varnostno razdaljo
(talne označbe). Po prihodu v šolo se bodo v garderobi preobuli in odšli v
matično učilnico, kjer si bodo razkužili roke.
1. PRIHOD V ŠOLO:
• Učenci vstopajo skozi VHOD A
• NIJZ priporoča, da učenci v šolo prihajajo peš ali z individualnimi prevozi brez
združevanja, samo izjemoma naj uporabljajo šolski avtobus.
• Naprošamo vas, da učenci prihajajo v šolo čim kasneje.
• Starši v šolo ne vstopate.
2. ORGANIZACIJA POUKA:
•
•
•
•

•

Pouk in dnevi dejavnosti bodo potekali znotraj oddelka. Vsakemu oddelku bo
dodeljena matična učilnica, v kateri bo potekal pouk za vse predmete.
Med šolskimi odmori, vključno s šolsko malico, učenci ne zapuščajo učilnic.
Malico učenci zaužijejo v učilnici.
Priporočeno je, da učenci v šoli nosijo maske ali drugo obliko zaščite ustnega
in nosnega predela, razen v matični učilnici.
Prosimo vas, da učenci v šolo ne nosijo svojih razkužil. V šoli bomo poseben
poudarek namenili higieni rok in kašlja. Navajali jih bomo na redno umivanje
rok z vodo in milom.
S seboj naj vsak dan prinesejo vse šolske potrebščine (zvezke, učbenike,
delovne zvezke) za posamezen predmet po urniku, da bodo učitelji lahko
preverili, kaj so v času pouka na daljavo naredili.

3. PREHRANA:
•
•

•

Učenci bodo na šoli zaužili malico in kosilo glede na prijave pred zaprtjem
šole. Morebitne spremembe javite na šolo.
Malico bodo zaužili v matični učilnici, na kosilo pa bodo odhajali v jedilnico po
določenem razporedu od 13.ure dalje. V jedilnico bodo vstopali skozi vhod
na razredni stopnji. Pri vstopu si morajo umiti roke.
Po hrano hodijo k sprejemnemu pultu, pri čemer dosledno upoštevajo
varnostno razdaljo (talne oznake) in se posedejo na določena mesta.
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•

•

Po zaključku hranjenja po označenem enosmernem koridorju oddajo pladenj
z umazano posodo in jedilnico zapustijo skozi izhod na predmetni stopnji. Pri
izhodu si razkužijo roke.
Učenci, ki niso na kosilu v šoli odidejo po pouku domov.

AVTOBUSNI PREVOZI:
• Avtobusi bodo zjutraj in po pouku vozili po običajnem urniku na vseh relacijah.
Med vožnjo morajo učenci upoštevati navodila prevoznika.

POMEMBNO:
Če se bodo pri otroku pojavili znaki/simptomi (povišana telesna temperatura,
kašelj, glavobol, slabo počutje, boleče žrelo, nahod, težko dihanje, driska oz. bo
potrjena okužba s SARS-CoV-2 ali pri osebi, ki z otrokom biva v istem
gospodinjstvu, mora otrok ostati doma, starši pa morajo o tem obvestiti
razrednika.

Protokol je bil 2. 6. 2020 objavljen na spletni strani šole in poslan staršem ter vsem
delavcem šole po spletni pošti.

Nova Gorica, 2. 6. 2020

Pomočnica ravnatelja:
Andreja Glavan Podbršček

