OBVESTILO O ORGANIZACIJI DELA PO 19. 10. 2020

Drage učenke in učenci, spoštovani starši!

Žal slovenske osnovne šole ponovno deloma zapirajo svoja vrata, saj bo od ponedeljka, 19. 10. 2020, pouk v
živo potekal le še za učence od 1. do 5. razreda, starejši učenci pa bodo znanje pridobivali od doma. Ker ta
nova realnost prinaša tudi nekaj novosti, bi vas želeli na kratko seznaniti z njimi:
•

Urnik bo za vse učence III. OŠ Celje potekal nespremenjeno, kar pomeni, da razpored ur, ki so ga
otroci dobili ob začetku pouka, še vedno velja. Šola bo izvajala vse ure rednega predmetnika, ki
vključujejo tudi neobvezne in obvezne izbirne predmete. Na šoli bo za učence kot do zdaj
organizirano jutranje varstvo in oddelki podaljšanega bivanja. Na šoli ne bomo izvajali interesnih
dejavnosti, vaj pevskega zbora in popoldanskih aktivnosti v telovadnici šole.

•

Šol v naravi, ekskurzij in drugih dejavnosti izven šolskih prostorov do nadaljnjega ne bomo izvajali.
Možna je organizacija dni dejavnosti na daljavo oz. v okviru pouka na šoli.

•

Prehrana bo za učence od 1. do 5. razreda organizirana v šoli. Preostalim učencem (6. – 9. razred)
bomo prehrano v šoli odpovedali. Še vedno je nujna odjava obrokov za učence 1. – 5. razreda, če
otrok zboli ali ga zaradi drugih razlogov ne bo v šolo. Čas odhoda na kosilo bo malenkostno
spremenjen in optimiziran, da se bomo izognili gneči v jedilnici.

•

Učenci 1. razredov bodo s ponedeljkom, 19. 10. 2020, preseljeni v matično zgradbo, saj bomo
dislocirano enoto na Kocbekovi ulici 3 začasno zaprli. Garderobne prostore bodo učenci 1. a in 1. b
imeli v učilnicah OPB in LUM v kletnih prostorih šole, matični učilnici pa bosta začasno postali
učilnici SLJ1 in SLJ2 v pritličju šole.

•

Vhod v šolo za vse učence od 1. do 5. razreda je skozi stranska vhodna vrata v garderobo. Učenci v
šolo pridejo z masko, ki jo nosijo do vstopa v razred. V razredu jim maske še vedno ni potrebno
nositi, kar velja tudi za učitelje, če poskrbijo za ustrezno razdaljo.

•

V času poostrenih varnostnih ukrepov brez vnaprejšnjega dogovora vstop staršev v zgradbo šole ne
bo mogoč. Starši, ki boste vnaprej dogovorjeni za sestanek, boste počakali pred vhodom šole. V
zgradbo šole ne boste vstopali, dokler vam delavec šole ne bo omogočil vstopa, saj bodo vrata v
šolo ves čas zaklenjena. Ob vstopu si boste pri vhodu razkužili roke in obvezno nadeli zaščitno
masko. Brez ustrezne zaščite vstop v prostore šole ne bo mogoč.

•

Govorilne ure se do preklica izvajajo zgolj po vnaprejšnjem dogovoru in na daljavo. V kolikor bi morali
stopiti v stik z delavci šole, vas prosimo, da to storite s pomočjo objavljenih elektronskih naslovov na
šolski spletni strani.

•

Pouk na daljavo za učence od 6. do 9. razreda bo potekal preko okolja MS Teams. Vsi učenci so bili
v okolje uvoženi in so se vanj uspešno prijavili, kar pomeni, da imajo dostop do vseh gradiv, ki bodo
dnevno objavljena. Gradiva za učence bodo objavljena v večernih urah za naslednji dan. Občasno se

bodo izvajali tudi konferenčni klici, ki pa bodo prav tako potekali v času, ko je učna ura, pri kateri se
bo konferenčni klic izvajal, dejansko na urniku.
•

Ocenjevanje na daljavo je mogoče, a bo potekalo izključno po vnaprejšnjem dogovoru med učenci in
učiteljem specifičnega predmeta.

•

Še vedno velja, da smejo v šolo zgolj zdravi otroci. Če bi se vaš otrok slabo počutil, vas prosimo, da
ostane doma in se v šolo vrne šele, ko bo povsem zdrav.

•

Šolske jesenske počitnice bodo potekale v času med 26. in 30. 10. 2020. Dopuščamo možnost, da se
učenci v času po počitnicah še ne bodo vrnili v šolo, zato vas prosimo, da redno spremljate medije in
obvestila na šolski spletni strani. Ostanite zdravi in nas v primeru kakršnih koli vprašanj ali težav
kontaktirajte.

Vse dobro in lep pozdrav.

Celje, 17. 10. 2020

Aleksander Verhovšek,
ravnatelj III. OŠ Celje

