
Protokol ravnanja in organizacija dela ob ponovnem pouku v šoli 

 

 
Učenke in učenci, spoštovani starši, 

 
pustne šeme so pregnale zimo in zimske počitnice, morda tudi epidemijo in pouk na daljavo. 

 
Vsi skupaj se neizmerno veselimo ponedeljka, 22. 2. 2021, 

ko se vračamo v šolo vsi učenci in zaposleni. 
 

P O N O V N O   V S I   V   Š O L I 
 

1. šolski dan pričnemo s poukom od 5. do 9. r. s 1. turnusom in z RU v času predur. 
V šoli vas zato pričakujemo med 7. 00 in 7.25. Ostali učenci tik pred poukom oz. v JV. 

 
Zagotovo bo to poseben dan. S tem zaključujemo pouk na daljavo, ki smo ga z veliko mero 

odgovornosti in z vašo pomočjo, spoštovani starši, uspešno izpeljali. 
 

Hvala za vaš trud, zavzetost, sodelovanje in pomoč! 
 

 

Po navodilih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in priporočilih NIJZ ob zajezitvi virusa Covid 

– 19, bo organizacija dela v šoli nekoliko spremenjena. Šola bo s skoraj 800 učenci napolnila vse kotičke 

šole in ker je virus med nami še vedno prisoten, vas prosimo, da se potrudimo in naredimo vse za varen 

prihod učencev v šolo, za spodbudno okolje ter dosledno in odgovorno spoštujmo protokol življenja 

in dela na šoli.  

NEKAJ OSNOVNIH PRAVIL PROTOKOLA 

- Obiskovanje pouka za učence in učenke je obvezno. Izjema so zdravstveni razlogi, o katerih 

starši seznanite razrednika. Z njim se boste pogovorili o tem, kako bo vaš otrok zamujeno snov 

nadoknadil. 

- V šolo vstopajo le zdravi otroci in zaposleni. Zunanjim obiskovalcem vstop v šolo ni dovoljen 

oz. le po predhodni najavi in z upoštevanjem vseh preventivnih ukrepov (Izjava). 

- Ob vstopu v šolo so obvezne zaščitne maske, ki jih priskrbite starši. Učenci jih morajo 

uporabljati v skupnih prostorih, na hodnikih in morebitnih heterogenih skupinah, zaposleni jih 

uporabljajo ves čas. Obvezne so tudi na avtobusu in kombiju.  

- Za učence 1. triletja bo vzgojno-izobraževalno delo potekalo kot v tednu pred zimskimi 

počitnicami. Za vse morebitne spremembe boste sodelovali z vašo razredničarko. 

- Učenci od 2. do 5. r. uporabljajo VHOD 2, učenci 1. r. VHOD za učence 1. r. 

- Učenci od 1. do 3. r. bodo uporabljali garderobe, učenci 4. in 5. r. se bodo preoblekli in preobuli 

pred matično učilnico.  

- Za učence od 6. do 9. razreda bo odprt VHOD 1. Učenci 6. in 7. r. se razvrstijo ob desni strani 

vhoda, učenci 8. in 9. r. ob levo stran vhoda, z upoštevanjem medosebne razdalje in talnih 

označb ter tako vstopajo in izstopajo v/iz šole. 

- Učenci od 6. do 9. r. garderob do nadaljnjega ne bodo uporabljali. V šolske copate se 

preobujejo pred učilnico, obleko bodo shranili v učilnici. 



- Učenci bodo znotraj svojega oddelka v »mehurčku« v matični učilnici (razpored učilnic), selili 

se bodo učitelji. Izjema so specializirane učilnice in pouk športa. Učenci 4. in 5. razreda imajo 

iste matične učilnice kot jeseni. 

- V ponedeljek že pričnemo s poukom plavanja v šolskem bazenu (po posebnem protokolu). 

- Vrata v učilnice bodo do pričetka pouka odprta.  

- Med odmori so učenci v matični učilnici in se pripravljajo na nadaljevanje pouka. 

- Skrbeli bomo za higieno rok in higieno kašlja, za razkuževanje prostorov ter najbolj 

izpostavljenih predmetov v šoli (učenci, učitelji, čistilke …).. 

- Učitelji bodo poskrbeli za prezračevanje učilnic. Predlagamo, da imajo učenci ob sebi topla 

oblačila. 

- Veliko skrb bomo posvečali gibanju, ki ga bodo učenci in učitelji izvajali v prostorih šole in na 

prostem (učilnica, hodnik, atriji, dvorišče šole …). 

- Učenci vozači se bodo zjutraj, od prihoda s šolskimi prevozi dalje, zadrževali v določenih 

učilnicah, dežurni učitelj bo na hodniku v pritličju in v nadstropju.  

- WC-je bodo učenci uporabljajo tudi med poukom (z vednostjo učitelja). Tako med odmorom 

ne bo prihajalo do gneče in mešanja skupin. Pri tem morajo učenci upoštevati medosebno 

razdaljo, talne označbe,  uporabljati maske in skrbeti za higieno.  

- Po zaključku pouka učenci z učiteljem ostajajo v matični učilnici, nato po določenem protokolu 

zapuščajo učilnico in šolo ter gredo na kosilo in domov.  

- Šolskih potrebščin si učenci med seboj ne posojajo. Vse potrebne potrebščine morajo imeti 

vsak dan pri sebi. 

 

Pouk bo potekal po urniku ob 8.20, predura ob 7.30. Učenci prihajajo v šolo tik pred pričetkom pouka 
(ob 8.00, v primeru predure ob 7.20). Izjema so učenci, ki bodo uporabljali šolski prevoz in so vozači. 
Za njih bo organizirano varstvo vozačev, v določenih učilnicah, s prisotnim dežurnim učiteljem na 
hodniku šole. 

 

IZVAJANJE POUKA 

Pouk temeljnih predmetov bo potekal v oddelkih v matičnih učilnicah. Izjema so specializirani 

predmeti (npr. gospodinjstvo, tehnika …) in pouk športa. Pouk športa se bo izvajal v okviru oddelka. V 

primeru selitve učenci počakajo v matičnih učilnicah. Ob spremstvu učiteljev bodo učenci odšli v 

specializirano učilnico in telovadnico ali na zunanje površine. Posebej bomo pozorni, da ne bo prihajalo 

do mešanja skupin, učenci bodo na hodniku nosili masko, upoštevali bodo koridorje in pravilo desnega, 

učilnice bomo temeljito prezračili in razkužili. 

MUS: V 8. in 9. razredu bo pouk manjših učnih skupin pri predmetih matematika, angleščina in 

slovenščina potekal znotraj oddelka.  

Pouk dopolnilnega in dodatnega pouka bo zaradi manjšega števila učencev lahko potekal v 

heterogenih skupinah ob strogem upoštevanju priporočil NIJZ (medosebna razdalja, maske…) v učilnici 

enega od oddelkov. Učitelji bodo učence obvestili o urniku interesnih dejavnosti. 

Pouk obveznih in neobveznih izbirnih predmetov za učence od 4. do 9. r. v 1. tednu pouka ne bomo 

izvajali. O nadaljnjem urniku vas bomo še seznanili. 

V šoli bomo izvajali Individualno in skupinsko pomoč ter dodatno strokovno pomoč.  



Interesne dejavnosti se lahko izvajajo le v homogeni skupini oddelka. Učitelji bodo učence obvestili o 

urniku interesnih dejavnosti. 

PREHRANA 

Učenci bodo prejeli malico in kosilo (zajtrka in popoldanske malice trenutno ne bomo pripravljali). 

Velja prijava, ki ste jo starši oddali že na začetku šolskega leta. V primeru sprememb, napišite obvestilo 

(knjigovodstvo.jdalmatina@oskrsko.si). Enako velja za vsakodnevne odjave oz. prijave prehrane ob 

primeru odsotnosti učenca v šoli. Vsi prijavljeni učenci bodo prejeli nove kartončke za kosilo. 

MALICA bo v matični učilnici oddelka (z upoštevanjem vseh preventivnih ukrepov – čiščenje in 

razkuževanje mizic, umivanje rok …). Za malico poskrbijo dežurni učenci in učitelj v oddelku. 

KOSILO bodo imeli učenci po določenem razporedu v učilnici in jedilnici šole z upoštevanjem vseh 

preventivnih ukrepov – čiščenje in razkuževanje mizic, umivanje rok … Razporedom kosil. 

Jedilnik (povezava) 

OPB  

Za učence 1. triletja nadaljujemo z organizacijo dela, kot je potekala v preteklih treh tednih. Prosimo 

vas, da učence 4. in 5. razreda ne vključite v OPB in gredo takoj po pouku oz. kosilu domov, vozači pa 

bodo na šolski prevoz počakali v matični učilnici. 

Starši, vaši razredničarki sporočite vse posebnosti in spremembe, ki so pomembne za organizacijo 

dela v šoli (prehrana, prihod v šolo, odhod iz šole  …). 

ŠOLSKI PREVOZI 

Za vozače bodo organizirani šolski prevozi (kombi, avtobus). V kombiju in avtobusu bodo otroci 

morali nositi zaščitne maske. Ministrstvo predlaga, da za varen prihod in odhod iz šole v čim večji 

meri poskrbite starši z lastnim prevozom. Veljal bo delno spremenjen vozni red (povezava). 

KNJIŽNICA 

Knjižnica bo delovala po določenem protokolu – več na spletni strani šole.  

RAČUNALNIKOV, ki smo vam jih posodili, še ne vračate. 

 

Prve ure pouka bodo namenjene prilagoditvi učencev na šolski ritem. Učitelji se bodo pogovorili z 
učenci o tem, kako so doživljali izobraževanje na daljavo, o počutju ob vrnitvi v šolo in o drugih 
posebnostih. Učitelji bodo postopoma pridobivali povratne informacije o znanju učencev v času 
pouka na daljavo ter na osnovi tega načrtovali nadaljnje delo, preverjanje in ocenjevanja znanja. 

 

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje in vas prav lepo pozdravljamo! 

                                                                                                         Ravnateljica, Valentina Gerjevič s sodelavci 

 

mailto:knjigovodstvo.jdalmatina@oskrsko.si
http://www.oskrsko.si/files/2021/02/jedilnik-feb-4.pdf
http://seminarwp.splet.arnes.si/files/2021/02/VOZNI-RED-OD-22.2.2021-DALJE_1.pdf

