
 

 

ORGANIZACIJA DELA OB ODPRTJU ŠOL ZA UČENCE OD 1. DO 5. 

RAZREDA NA POŠ KROG 

 Spoštovani starši, 

od 22. 2. 2021, se v šolo vračajo učenci od 1. do 5. razreda. Ob tem poudarjamo, da se v šolo 

vračajo le zdravi učenci (brez enega ali več naštetih simptomov oz. znakov kot so: npr. 

povišana telesna temperatura, zamašen nos/nahod, kihanje, kašljanje, bolečine v žrelu, težko 

dihanje, glavobol, bolečine v mišicah, driska, slabost/bruhanje, sprememba zaznavanja vonja 

in/ali okusa, neobičajna utrujenost, vnetje očesnih veznic tako v blagi kot v težji obliki). 

Zavedati se moramo, 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.   

OSNOVNE INFORMACIJE O ORGANIZACIJI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA 

NA ŠOLI OD 22. 2. 2021 DALJE 

ORGANIZACIJA POUKA  

1. Pouk bo potekal v matičnih učilnicah po urniku. Učenci bodo imeli pouk, podaljšano 

bivanje in jutranje varstvo v svoji matični učilnici. Oddelki se med seboj ne združujejo in 

ne mešajo. 

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

• Vstopanje učencev v šolo in izstopanje iz šole je posamično z masko in PRI 

VHODU V TELOVADNICO, kjer si razkužijo roke. 

Učenci ki so vključeni v jutranje varstvo prihajajo v šolo od 7.00 do 8.00. Učenci prve triade 

prihajajo k pouku tako, kot do sedaj, učenci 4. in 5. razreda pa prihajajo 10 minut pred 

pričetkom pouka. Starši lahko pridete le do točke pred vhodom v šolo. Če bo spremenjen 

čas odhoda učenca iz šole, nam prosim javite na elektronsko pošto ali pa zapišite v beležko. 

Pripišite tudi, če bo sprememba pri obiskovanju jutranjega varstva. 

Učenci ne prihajajo predčasno v šolo, če niso v jutranjem varstvu. 

Dežurne učiteljice sprejemajo učence in jih usmerjajo. Učenci se preobujejo in preoblečejo v 

garderobi. 

Ob prihodu v šolo učenci uporabljajo maske in si roke pri vhodu razkužijo, ob prihodu 

v učilnico si z milom umijejo roke, nato odložijo svoje stvari ob stol in mizico, ki jim je 

dodeljena. Ob odhodu iz učilnice je obvezna uporaba maske. 

2. Poudarek dela z učenci v prvem tednu bo navajanje in upoštevanje dnevnega protokola ter 

higienskih ukrepov z mero senzibilnosti ob doslednosti. Učenci se ne dotikajo eden 

drugega, si ne posojajo stvari, upoštevajo sedežni red in varnostno razdaljo 1,5 - 2 metra. 



3. V prostorih šole, vzdolž koridorjev (ob vhodih, sanitarijah, učilnicah, hodnikih) bodo 

nameščena razkuževalna sredstva za higieno rok. Vsaka skupina bo  uporabljala le 

določene prostore in sanitarije. 

4. Organizirana bo šolska prehrana, ki bo potekala po prirejenem urniku v jedilnici v skladu 

s smernicami NIJZ. 

5. Interesne dejavnosti se ne bodo izvajale. 

6. V času odprtja šol in epidemije Covid-19 zaposleni in učenci lahko uporabljajo športne 

pripomočke, ki se bodo razkuževali, športno dvorano in športne površine na prostem. 

7. V podaljšanem bivanju ima vsaka skupina določeno lokacijo na prostem.   

 

ORGANIZACIJA PODALJŠANEGA BIVANJA 

 

Skupine PB odhajajo na kosilo po razporedu. Učenci si pred odhodom na kosilo v učilnici 

umijejo roke. V jedilnico pridejo po označenem koridorju, kjer ohranjajo varnostno razdaljo. 

Vsak učenec ima dodeljen svoj stol, na katerem sedi pri malici in kosilu. 

Učenci, ki nimajo kosila in niso vključeni v PB, gredo takoj po pouku domov. 

Učenci, ki kosilo imajo, pa niso v PB, gredo domov takrat, ko kosilo opravijo. 

 

HIŠNA PRAVILA V ČASU COVID-19:  

1. Učenci se ravnajo po urniku in prinesejo šolske potrebščine, šolske copate in športno 

opremo.  

2. Učenci uporabljajo maske pri vstopu v šolo, na hodniku in pri uporabi sanitarij. 

3. Ob prihodu v šolo učenci gredo v garderobe, kjer se preobujejo in odložijo stvari.  

4. Uporaba sanitarij bo posamična. 

5. Učenci v šolo prinašajo plastenko z vodo ter jopico, flis, saj se morajo učilnice večkrat 

prezračiti. 

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

pravilno ravnanje. 

7. Naše sodelovanje z vami starši bo potekalo še naprej preko videokonferenc, telefona 

ali po elektronski pošti.  

S skupnimi močmi nam bo uspelo!                   

Vodstvo šole 


