
VRAČANJE UČENCEV 9. RAZREDA NAZAJ V ŠOLO  

 
  

Spoštovani starši / skrbniki!  

  

Po več kot dveh mesecih drugačnega šolskega ritma je nastopil 

čas, da se z vašimi otroki in našimi učenci 9. razreda ponovno 

srečamo.  

Začnemo v ponedeljek, 25. 5. 2020.   

Epidemiološko stanje nam narekuje, da se v tem šolskem letu 

srečamo za kratek čas in v okoliščinah, ki jih prav nihče od nas ni 

vajen. Verjamemo, da nam bo s skupnimi močmi uspelo.  V času 

izvajanja pouka v šoli, je potrebno upoštevati navodila NIJZ in 

MIZŠ. Temu primerne in potrebne (čas epidemije Covid-19) so tudi 

organizacijske, kadrovske in prostorske prilagoditve.  

  

 PRIHOD DO ŠOLE - Priporočamo peš hojo, kolesarjenje za učence, ki imajo kolesarski 

izpit, tudi individualni prevoz s strani staršev (brez združevanja učencev). Za učence, 

ki potrebujejo prevoz v šolo in iz nje, je organiziran šolski prevoz (preberi: Prevozi 

šolarjev Priporočila NIJZ) po ustaljenem voznem redu. Učenci, ki ne koristijo 

javnegašolskega prevoza, prihajajo v šolo največ 10 min pred pričetkom pouka, na 

vstop v šolo počakajo na zbirni točki (pred vhodom na severni strani šole).  

 Vstop v šolo je mogoč skozi vhod št. 2 na severni strani šole.  

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

mora šola obvezno pridobiti podpisano Izjavo staršev pred vstopom otroka v šolo 

(glejte prilogo), s katero starši potrdijo, da je otrok zdrav.  

 Devetošolci izven matičnih učilnic uporabljajo zaščitne maske oz. drugo obliko zaščite 

nosnega in ustnega predela. Maske za učence priskrbi šola.   

 Vzdrževati je potrebno primerno razdaljo / 1.5 – 2 m.  

 Skrbeti je potrebno za ustrezno higieno kihanja in kašlja.   

 Učenci bodo razdeljeni v štiri skupine.  

 Vsaki skupini bo dodeljena matična učilnica, v kateri bodo preživeli cel dan, v njej pa 

se bodo zamenjevali učitelji. V učilnici bo veljal sedežni red, med posameznimi mesti 

bo zagotovljena varnostna razdalja. Urnik pouka bo do konca šolskega leta spremenjen 

in prilagojen trenutnim razmeram. Z njim vas bodo seznanile razredničarke preko 

spletne učilnice.  

 Malico opravijo učenci v svoji matični učilnici, kosilo v jedilnici.   

 Starši v šolo ne vstopate, razen po predhodnem dogovoru s strokovnim delavcem šole.  

Za vstop in gibanje po šoli morate starši imeti zaščitno masko, ki si jo priskrbite sami.   

 Devetošolci šolske potrebščine nosijo domov.  

 Po končanem pouku učenci, ki ne bodo uporabljali šolskega prevoza (do katerega jih 

spremljata informatorka in učitelj), takoj zapustijo šolski prostor. Imeli bomo samo prve 

odvoze ob 13.35 uri.  

 Pravila ravnanja v šoli v času ukrepov epidemije COVID-19 (npr. glede lokacij/možnosti 

za razkuževanje rok, glede postopkov pred vstopom v šolo, hoje po označenih 

koridorjih, postopkov pred vstopom v razred, vzdrževanja medsebojne razdalje pri tem, 



neposojanja stvari, ravnanju v garderobi, režim pri obiskovanju sanitarij, glede malice, 

kosila …) bodo učencem predstavile razredničarke.  

 V šoli bo poskrbljeno za umivanje in razkuževanje rok in ustrezno 

medsebojno razdaljo ter za spoštovanje drugih predpisanih 

ukrepov, priporočil in navodil za to pristojnih državnih institucij.   

  

  

  

  

Zaposleni se zavedamo, da bo ponovni prihod v šolo, tako za vaše otroke, kot tudi vas starše 

stresen in negotov. Poskrbeli bomo, da bodo otroci že znan šolski prag, ponovno čim lažje 

prestopili. Želimo si, da jim bodo zadnji dnevi preživeti v naši-vaši-njihovi šoli, čim bolj prijetni, 

da bodo uspešno opravili zadnje naloge in se zadovoljni podali na pot, ki si jo želijo, jo sanjajo.     

  

Kolektiv OŠ Puconci  


