
 

Organizacija dela ob odprtju šol za učence 9. razreda 

 Spoštovani učenci in starši, 

od 25. 5. 2020 se v šolo vračajo devetošolci. Ob tem poudarjamo, da se v šolo vračajo le zdravi 

učenci. V skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljevanju NIJZ) 

moramo kot šola obvezno pridobiti podpisano Izjavo staršev pred vstopom otroka v šolo (v 

nadaljevanju Izjava), s katero starši potrdite, da je otrok zdrav. Starši lahko izjavo o 

zdravstvenem stanju otrok oddajo razredničarki elektronsko že pred prihodom v šolo. Učenci 

pa lahko izjavo prinesejo tudi v šolo. Vodstvo šole je dolžno zbrati izjave in jih pregledati.  

 Ob tem se moramo zavedati, da vrnitev v šolo vseeno predstavlja nekoliko večje tveganje za 

prenos bolezni, kot če smo doma, zato je pomembno, da vsi upoštevamo higienske ukrepe in 

se držimo smernic stroke.   

Na podlagi priporočil smo oblikovali učne skupine in določili prostore, v katerih bo 

potekalo vzgojno-izobraževalno delo in uredili številne druge podrobnosti. 

OSNOVNE INFORMACIJE O ORGANIZACIJI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA 

DELA NA ŠOLI OD 25. 5. 2020 DALJE 

ORGANIZACIJA POUKA  

1. Izvedba pouka in dni dejavnosti bo potekala v skupinah, ki zadostujejo normativnim 

zahtevam: največ 15 učencev. Učenci istega oddelka so razporejeni v sosednje učilnice z 

namenom lažje izmenjave učiteljev: 

 Prva skupina v P6  

 Druga skupina v P5  

 Tretja skupina v P4.  

 

 Po učilnicah bo določen sedežni red z imeni učencev, ki se ne bo spreminjal. 

Seznami učencev v posameznih skupinah bodo izobešeni na vratih učilnice. 

 

 Vstopanje učencev v šolo in izstopanje iz šole je posamično in sicer za 

devetošolce skozi  vrata pri učilnici P6. 

 

 Učenci pridejo v šolo po urniku, ki je objavljen v razredni spletni učilnici. Prav 

tako je tam objavljen urnik ocenjevanja.  

Učenci si ob prihodu v učilnico umijejo in razkužijo roke, nato odložijo svoje stvari ob stol 

in mizo, ki jim je dodeljena.  

http://www.oslag.si/files/2020/05/Izjava.pdf


2. V prostorih šole, vzdolž koridorjev (ob vhodih, sanitarijih, učilnicah, hodnikih) bodo 

nameščena razkuževalna sredstva za higieno rok.  

3. Dejavnosti obveznega in razširjenega programa se bodo izvajale znotraj iste skupine v 

istem prostoru. Skupine ne bodo prehajale iz prostora v prostor. 

4. Šolska malica bo za devetošolce ob 10.10 in bo potekala po učilnicah, razen kosila, ki 

bo ob 12.25 v jedilnici šole v skladu s smernicami NIJZ. 

5. Interesne dejavnosti se ne bodo izvajale. 

6. Učencem 9. razreda, ki zaradi zdravstvenih omejitev ne bodo mogli obiskovati pouka v 

šolskih prostorih,  bo šola v okviru zmožnosti prilagodila oblike in metode dela na 

daljavo. Zdravstvene omejitve so opredeljene v sklepu RSK za pediatrijo, kar je 

objavljeno tudi na šolski spletni strani. 

HIŠNA PRAVILA V ČASU COVID-19:  

1. Učenci v šolo prinesejo šolske potrebščine po urniku. Šolskih copat ne potrebujejo, 

ker se ne preobuvajo. Učenci so naj dnevno bolj športno obuti in oblečeni, zato 

telovadne opreme ne potrebujejo posebej. 

2. Ob prihodu v šolo učenci ne gredo v garderobe, razen tistih, ki še imajo stvari v 

garderobi. Garderobne omarice je potrebno v ponedeljek izprazniti.  

3. Uporaba sanitarijev bo posamična. 

4. Učenci v šolo prinašajo plastenko z vodo. 

5. Vsi ključni prostori šole bodo opremljeni z infografikami, ki bodo usmerjale v 

pravilno ravnanje. 

Naše sodelovanje z vami starši bo potekalo še naprej preko telefona ali po elektronski pošti, 

kot je potekalo do sedaj. 

S skupnimi močmi nam bo uspelo. 

           Vodstvo šole 

  

 

http://www.oslag.si/files/2020/05/9998_Sklep-RSK-za-pediatrijo-8.-korespondencna-seja-30042020.pdf

