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                                                       Škofije, 15. 05. 2020 
 

PRED PONOVNIM PRIČETKOM POUKA – 18. 5. 2020 
 
 
Učenci so razdeljeni v skupine v skladu z zapovedanimi normativi. Tako smo nekatere 
razrede tudi delili v manjše skupine. Pouk bo organiziran tako, da bo vsak učenec imel 
redne stike z razredničarko, kljub delitvi. Delitve bodo po naključnem žrebu opravile 
razredničarke in vas s skupino, v kateri bo otrok, seznanile. 
 

1. Vstopanje v šolske prostore:  
- 1. razred vstopa skozi vhod, ki je namenjen 1. razredu.  
- 2. razred vstopa skozi garderobo razredne stopnje. 
- 3. razred vstopa skozi jedilnico. 
 
Učenca predate naši dežurni osebi, ki ga bo pospremila v garderobo in 
razred. Starši v šolo ne vstopate. Garderobnih omaric ne bodo uporabljali. 

 
2. Jutranje varstvo: glede na prijave učencev 1. razreda bo le-to potekalo od 7. ure 

dalje v učilnici 1. a razreda. Starši pripeljete otroka do vhoda, kjer ga prevzame 
dežurna oseba. 
 

3. Šolske potrebščine ostajajo v šoli. Učenec naj ima s seboj steklenico ali 
plastenko, ki jo že doma napolni s pijačo. To steklenico ali plastenko dnevno 
odnaša domov, da jo temeljito preperete. S seboj naj ima tudi rezervno oblačilo. Če 
se le-to umaže, ga bo učenec pospravil v plastično vrečko (naj jo ima s seboj) in jo 
odnese še isti dan domov.  
 

4. Učilnice se bodo redno prezračevale in razkuževale. Klima naprav ne bomo 
vključevali. 
 

5. V času malice bodo za dežurstvo v razredih oz. skupinah poskrbeli drugi delavci 
šole. Pred in po malici se bo razkuževalo v skladu z navodili. V odmoru bodo učenci 
tudi šli malo na zrak po razporedu, ki bo narejen. Poskrbeli bomo, da se ne bodo 
kršila pravila NIJZ. 
 

6. Kosilo: potekalo bo po urniku in v okviru posamezne skupine. V jedilnici bo 
dodatno dežurno osebje. Učenci morajo upoštevati talne oznake. V jedilnici je 
število učencev omejeno in upošteva se varnostna razdalja. Pred in po kosilu si 
otroci temeljito umijejo roke. 

 
 

7. Podaljšano bivanje bo potekalo do 16. ure. Učenci v času podaljšanega bivanja ne 
bodo smeli uporabljati igral, se igrati z igračami, družabnimi igrami ali izvajati druge 
skupinske športne dejavnosti. Tudi pri njihovem medsebojnem druženju bodo 
morali upoštevati varnostno razdaljo. V lepem vremenu bodo na travnatih 
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površinah, na različnih lokacijah. Vsak naj ima s seboj svojo tanjšo blazino za 
sedenje, ki bo stala v šoli. Obuti naj bodo v športne copate. V copate se bodo 
preobuli le ob deževnem vremenu, da se tako izognemo neprimerni bližini ob 
garderobnih omarah. 
 
Ob odhodu domov starši prevzamete otroka pri vhodu. Ker jih bodo do vhoda 
pospremili delavci šole, smo določili urnik odhodov domov oz. prevzema otroka. 
 
Učenci 1. razreda pričnejo s kosilom ob 12.15.  
Drugi razred prične ob 12.45. 
Učenci 3. razreda ob 13.05.  
 
IZ OPB jih starši lahko prevzamete ob naslednjih urah pri vhodih, ki so določeni za 
vaš razred:  
 

- ob 12.15 učenci 1. razreda, ki ne gredo na kosilo 
- od 12.45 do 13.00 
- od 13.30 do 13.40 
- od 14.30 do 14.40 
- od 15.30 do 16.00 

 
Če so otroci v času OPB na igriščih, jih starši prevzamete na igrišču. Če bo otrok moral v 
razred po steklenico ali oblačilo, vstopa v šolo brez vas staršev.  
 
IZJAVE: otrok mora imeti podpisano izjavo o zdravstvenem stanju. Če te izjave še niste 
poslali, jo morate oddati v ponedeljek pred vstopom v šolo. Brez te izjave otrok ne sme k 
pouku. 
 
Ob začetku ponovnega pouka se bomo najbrž vsi srečali z vrsto vprašanj, dilem. 
Pomembno je, da jih skupaj rešujemo strpno in z veliko mero razumevanja. 
 
Starši ste v tem času bili ključna opora in pomoč učencem, zato HVALA VAM. 
 
Uspešen ponovni pričetek pouka želim vsem vam in svojim sodelavcem, ki se jim tudi 
iskreno zahvaljujem. 
 
      Ravnateljica, Vlasta Urška Baraga 
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