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ZAPISNIK 3. RODITELJSKEGA SESTANKA ONIS, ki poteka preko Zoom-a

Datum: 29.5. 2020 od 18.00 do 19.00
Prisotni: učiteljice: Martina Jazbar Čefarin, Kerstin Ornik
Opravičijo se straši Irene Oblak, Sefejdina Thaqija, Karmen Kogej, Urše Pavšič

Dnevni red:
1. Pregled dela v šolskem letu 2019/20
2. Obvestila o poteku pouka v mesecu juniju
3. Razno
K točki 1
V uvodu je Martina Jazbar Čefarin starše pozdravila in predstavila dnevni red.
Starše je pohvalila za pomoč in dobro sodelovanje v času šolanja na daljavo
Pregleda se izpeljavo dni dejavnosti in aktivnosti, ki so bile načrtovane. Zaradi
nastale situacije so odpadla naslednje aktivnost: prireditev ob materinskem dnevu in
ob 65- letnici šolstva otrok s posebnimi potrebami na Idrijskem in Cerkljanskem.
dobrodelni akciji Modro srce, Pokloni zvezek, zbiranje starega papirja. Prekinjene so
bile: skrb za zdrave zobe, projekt trajnostna mobilnost in bralna značka pri starejših
učencih.
Izpeljemo se KD Igraj se z mano in valeto, današnji roditeljski sestanek pa je v
prilagojeni obliki in vsebini.
Sklep: /
K točki 2
Martina J. Čefarin je starše obvestila o pomembnih ukrepih in organizaciji potrebni za
ponoven prihod k pouku. Opozori jih, da so vse bistvene informacije zapisane na
spletni strani šole.

Izpostavila je, da s 1.6.2020 preneha potekati šolanje na daljavo. V ponedeljek
pridejo v šolo 4., 5. razredi, v sredo učenci od 6.-9.r.
Vsak učenec naj ima s seboj izjavo o zdravstvenem stanju in jo zjutraj odda
dežurnemu učitelju ob vhodu. V šolo smejo samo zdravi otroci.
Potrebujemo podatke ali bodo učenci na kosilu, v podaljšanem bivanju in do
kdaj.
Prisotni starši to sporočijo na srečanju, ostali straši pa o tem po e pošti
obvestijo razredničarko.
Elektronska pošta postaja uraden način komuniciranja med šolo in starši.
Prevozi otrok potekajo kot pred zaprtjem šol, učenci uporabljajo na prevozu
obrazno masko.
Starši so obveščeni da bo pouk bo potekal po starem urniku.
V primeru, da otrok zboli, ga pridejo iskat in se posvetujejo pri zdravniku ter o tem
obvestijo šolo. Če je otrok pozitiven na virus, nas morajo TAKOJ obvestiti (šola
potem obvesti prisotne institucije)
Če ima otrok opravek, naj tisti dan manjka pri pouku, sporočite nam odsotnost in
odjavite prehrano kot do sedaj.
Šola je za učence odprta od 7.30 do 7.50; starši otroka počakajo pred šolo.
Pouk bo potekal v matičnih učilnicah, ki jih učenci ne zapuščajo. Menjajo se učitelji.
Malica bo potekala v učilnicah, kosilo v jedilnici- po protokolu, ki ga učenci izvejo v
šoli.
Vsi učenci od 6. - 9. r naj imajo, pri hoji po hodnikih, pri garderobi... povsod, razen v
učilnici oz. pouku in v jedilnici, masko, ruto, šal...
Učenci se preobujejo v garderobi pred odhodom v razred in pazijo na razdaljo.
WC se koristi v nadstropju matične učilnice v času pouka in ne med odmorom. Med
odmori učenci niso na hodnikih, so v učilnici. Zvonec ne bo zvonil.
Učenci od 4. razreda dalje nosijo torbe domov, tretješolci jih puščajo v šoli.
Učiteljica Kerstin predstavi higienske ukrepe, ki jih bomo izvajali: nošenje mask,
razkuževanje površin, ki se jih dotikamo, igrač, učil, upoštevanje varnostne razdalje,
pogosto in temeljito umivanje rok ter redno zračenje prostorov. V največji možni meri
se bo pouk izvajal na prostem.

Sklep:
Starši se strinjajo z ukrepi. Tretješolci prvi dan prinesejo vse pripomočke in zvezke v
šolo. S seboj imajo dodatno jopico, ker bo potrebno vsako uro zračiti učilnice.
K točki 3
- Zadnji šolski dan bodo prejeli seznam učbenikov, delovnih zvezkov in vseh
potrebščin za prihodnje šolsko leto. Poudarili smo, da si učbenike izposodijo iz
učbeniškega sklada na šoli, delovne zvezke naroči šola in jih plačajo po

položnici. Kupijo samo ostale potrebščine in pripomočke. Učbenike bodo letos
vračali po danem navodilu, zato naj jih doma pregledajo in uredijo po potrebi.
-

Straši devetošolcev nazadnje ostanejo še prisotni na srečanju, kjer
razredničarka predstavi koncept valete. Ta bo potekala v ponedeljek, 15.6.
2020 dopoldne ob 11.00. predvidoma bodo lahko prisotni tudi starši. V tednu
prej pa se pripravljajo na valeto in pripravijo potreben program, vabila. O
vračilu učbenikov, ključkov garderobnih omaric bodo naknadno obveščeni.

Idrija, 29.5.2020

Zapisala: Martina J. Čefarin

