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

Spoštovani starši.
V torek, 9.2. 2021, se bo po več kot treh mesecih šolanja na daljavo za učence 1. triade ponovno
začel pouk v šoli. Vrnitev otrok smo vsi težko pričakovali, se pa moramo zavedati, da je stopnja
okužb še vedno visoka in odprtje šol predstavlja zelo veliko tveganje za dodatno širjenje virusa.
Šole lahko odpremo in ohranimo odprte samo tako, da vsak od nas po svojih najboljših močeh
prispeva k temu, da bodo otroci, njihovi domači in učitelji zdravi. Zato vas prosimo, da vaši otroci v
šolo hodijo samo popolnoma zdravi in ob vsakem najmanjšem znaku okužbe ostanejo doma.
Na šoli smo po navodilih MIZŠ in NIJZ pripravili pravila glede prihajanja in vstopanja v šolo, poteka
pouka, prehranjevanja, igre in zapuščanja šolskega prostora, da bi zagotovili čim bolj vrano okolje za
otroke. Prosimo vas, da se z vašim otrokom pogovorite o pomembnosti vseh svetovanih ukrepov za
preprečevanje širjenja okužb, kot so druženje znotraj »varnega razrednega mehurčka«, nošenja
mask, umivanja rok, zračenja, vzdrževanja razdalje in dosledno upoštevanje vseh navodil učiteljev.
Pomembno je, da otroci razumejo pozitivno vlogo pri skrbi za lastno zdravje in zdravje oseb v
njihovi bližini.
Ker NIJZ priporoča, da učenci v šoli preživijo samo toliko časa, kolikor je minimalno potrebno za
izvajanje pouka, vas naprošamo, da otroci prihajajo v šolo čim kasneje in, če je to mogoče, odhajajo
domov takoj po pouku ali po kosilu oziroma, če to ni mogoče, takoj ob 15. uri.
Podaljšano bivanje bomo izvajali samo do 15. ure, da bomo v največji možni meri zmanjšali možnost
morebitnega prenosa okužb med učenci zaradi združevanja skupin.
Pouk in vse ostale dejavnosti bodo potekali podobno, kot v spomladanskem času brez stikov, otroci
se ne bodo smeli objemati, ohranjati bodo morali primerno razdaljo. Tudi igra bo precej drugačna,
saj ne bo smela vključevati stikov in uporabe njim najljubših igrač.
Glede na to, da bodo morali učenci veliko časa prebiti na za njih določenih mestih, bo to sploh za
mlajše učence naporno. Sedaj so bili vajeni življenja v svojem domu in so se v njem lahko prosto
gibali. V šoli bodo pravila povsem nova. Zaposleni se zavedamo, da je skrb za zdravje na prvem
mestu, zato se bomo vsi trudili, da bomo pravila otrokom posredovali na njim primeren način in da
bo vrnitev v šolske klopi, kljub omejenim stikom, zanje prijetna. Nihče si ne želi, da bi učenci, zaradi
povečanega števila okužb, ponovno ostali doma.
Novih pravil je veliko, otroci jih večino že poznajo, a se bomo prvi teden zagotovo vsi skupaj privajali
na nov/star režim.
Skupaj, z upoštevanjem navodil, razumevanjem drug drugega in spoštljivo komunikacijo bomo
zmogli. Veselimo se vrnitve otrok in jih že težko pričakujemo.
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