Spoštovani starši, drage učenke in učenci,
v ponedeljek, 25. 5. 2020, se tudi za učence 9. razreda pričenja pouk v šolskih prostorih.
V skladu z navodili Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter v skladu s higienskimi
priporočili Nacionalnega inšDtuta za javno zdravje bo izvajanje pouka potekalo nekoliko
drugače, kot smo bili vajeni do sedaj.
V ponedeljek pričnete s poukom (tehniški dan) ob 9.00, vse naslednje dni pa ob 8.30 – v šolo
prihajate samo 10 minut pred pričetkom. Učenci obeh prvih skupin 9.a in 9.b boste v šolo
vstopili skozi glavni vhod in odšli do svojih maDčnih učilnic (GOS, MAT), učenci drugih skupin
pa skozi vhod za predmetno stopnjo do svojih učilnic (BIO – 9.b: 2. skupina; FIZ – 9.a: 2
skupina). V ponedeljek prinesite s sabo kakšno beležko in pisala, od torka naprej pa
potrebščine za pouk po urniku, ki ga dobite v ponedeljek.
Učenci boste izvajali pouk samo v eni učilnici, kjer bo imel vsak svoje stalno mesto, ki ga bo
uporabljal do nadaljnjega.
Pri nudenju prehrane učencem bomo upoštevali prijave, ki so veljale do prekinitve pouka v
šoli. V primeru drugačnih potreb lahko starši opravijo preklic prehrane ali prijavo na prehrano
v tajništvu šole.
Preven&vni ukrepi. Učenci si ob prihodu v šolo v učilnicah umijejo roke. Roke si umijejo po
uporabi stranišča in pred malico in kosilom. Enako tudi po končanem hranjenju. V sanitarije
učenci vstopajo posamezno. Pri gibanju v šoli upoštevajo priporočeno osebno razdaljo.
Osebnih stvari, šolskih potrebščin in pripomočkov si učenci ne izmenjujejo in ne izposojajo.
Učencem priporočamo nošenja zaščitnih mask ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega
predela (šal, ruta ali podobna oblika zaščite). S prevenDvnimi ukrepi bod učenci podrobneje
seznanjeni v šoli.
Prilagamo še Izjavo staršev pred vstopom otroka v šolo, ki jo starši vrnete na e-naslov
razredničark (natasa.brence@slander.si ali marjana.robic@slander.si) ali pa jo učenci
prinesejo s seboj v šolo.
Za dodatna pojasnila smo vam v šoli na voljo.
Celje, 22. 5. 2020
S spoštovanjem
Igor TOPOLE, ravnatelj

