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Zadeva:  PONOVNO IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA  DELA V 
ŠOLI   

Za lažjo organizacijo izvajanja  vzgojno- izobraževalnega dela v šoli smo pripravili strnjena 
navodila  povezana z organizacijo dela v šoli  Ivanjkovci.  
Pravila veljajo  z dnem, 12. 4. 2021.  

1. IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA   

UKREP  Dodatno pojasnilo 
Prihodi/odhodi  v šolo – protokol 
Učenci ves čas uporabljajo naslednje vhode 

- 1.a, 2.a, 3.a  vhod RP 
- 4.a, 5.a, 6.a, 7.a, 8.a, 9.a vhod PP 

V kolikor se v hodniku, garderobi  
zadržuje druga skupina učencev, 
počakamo da prostor zapusti. 

Učenci uporabljajo maske na vseh komunikacijskih 
poteh, razen v svoji matični učilnici. 
V učilnicah  nosijo maske učenci od 6. do 9. razreda. 

Obvezna uporaba mask tudi  zunaj  
površin šole, če ni varnostne razdalje. 

Pouk poteka v matičnih učilnicah razreda. Učenci se ne 
družijo v JV, dežurstvu, PB.  

  

Učitelj podajo navodila o tem kaj prinesejo učenci v 
šolo. Priporoča se karantena pripomočkov. 
 Učitelji poskrbimo za  zračenje po Načrtu zračenja.  

Šolske potrebščine, dodatna oblačila – v 
primeru zračenja. 
Načrt zračenja je dostopen v razredu in 
se dnevno izpolnjuje (čistilke). 

Učenci vstopajo tako, da ohranjajo vsaj 1,5 – 2 metrsko 
razdaljo. 

1,5 – 2 metrsko razdaljo ohranjamo tudi 
v skupnih prostorih šole. 

V času prihodov je uvedeno dežurstvo na hodniku s 
strani dežurnih učiteljev.  

Na RP – učitelji od 1. do 4. r 
Na PP – učitelji od 5. – 9. r 

V učilnicah so učenci razporejeni  vsaj 1,5 – 2 m 
Pred in po, ter med poukom se večkrat zrači. 
Vrata učilnic pred poukom ostanejo odprta. 
Sanitarije učenci uporabljajo posamezno in ločeno. 
Menjava šolskih potrebščin se ne izvaja.  
Učitelj je prisoten ves čas v razredu. 
Izvajamo pouk na prostem v primeru ustreznega 
vremena. 
Med poukom uvedemo aktivne odmore. 

 
Učenci po potrebi oblečejo dodatna 
oblačila. 
 
Učitelj določi režim odhajanja na 
stranišče. 
 
 
Za vzdrževanje gibalnih sposobnosti. 

V učilnici, jedilnici učenci sedijo v razdalji vsaj 1,5 m.  
Malica: 1.a – 8.45 -9.05, 2.a 9.10 – 9.30, 3.a 9.35 – 9.50, 
ostali po režimu pred 1. 4.  

Jedilnico uporablja hkrati le en razred. 
Preden zapusti razred jedilnico jo razkuži. 

Zračenje po vsaki  uri, uporabi jedilnice, telovadnice, 
garderobe, knjižnice redno zračiti.  
1.a, 2.a, 3.a, 4.a, 5.a – garderob ŠPO ne uporabljajo. 

Vsako šolsko uro. Priporočamo dodatna 
oblačila za učence  v času zračenja. 

Dejavnosti izven okolice šole ne načrtujemo.  ID iz različnih mešanih skupin se ne 
izvajajo. 

Izvajanje pouka v manjših skupinah  je možno, če se v te 
dve skupini  delijo učenci istega oddelka.  

 Diferenciacija SLJ, TJA, MAT 
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 ŠPO se izvaja prilagojeno oz. ne mešajo se učenci po 
spolu iz dveh razredov. 

 

NIP se izvajajo  z učenci v matični učilnici in se ne 
združujejo iz dveh razredov, razen če se izvaja na 
prostem. 

Angleščina za 1. razred se izvaja. 

Pri pouku ŠPO učenci ne  nosijo mask.    

Strokovne ekskurzije, ŠN se ne izvajajo. DD se izvajajo v 
prostorih šole ali zunaj  in okviru matičnega oddelka.  

 

Znotraj šole ni druženja  strokovnih delavcev v zbornici, 
hodnikih, kabinetih, jedilnici, ..) 

Strokovni delavci upoštevamo 
preventivne zdravstvene ukrepe o 
razkuževanju rok, nošenju mask, 
varnostni razdalji, zračenju prostorov. 

Vse sestanke strokovni delavci šole opravljamo na 
daljavo.  

V prostorih šole (sam v kabinetu ali 
učilnici) ali od doma.  

Učencem z DSP omogočimo  intenzivnejše izvajanje 
dodatne strokovne pomoči. 

Nosilci DSP. Sprotno se razkužuje 
kabinet.  

Odhodi domov – učenci ohranjajo 2 metrsko razdaljo. Na hodniku učitelj za svoj razred  v zadnji 
učni uri poskrbi za upoštevanje pravil  v 
skupnih prostorih, da učenci  varno 
zapuščajo garderobo in šolo.  

V varstvo vozačev se učenci na platoju zadržujejo v 
mehurčku, ob slabem vremenu ostajajo v matični 
učilnici.  

Za realizacijo skrbijo učitelji v VV.  

 
2. POMOČ PRI IZVAJANJU POUKA 

Usmeritev  Dodatno pojasnilo 
Z učenci spregovorimo o psihološko socialnem vidiku  
o razmerah, poteka pouka na daljavo, dnevni rutini, 
učenju, čustvih, …  

RU, individualno, svetovalna delavka 

Ob vrnitvi  v šolo učencem omogočimo, da 
obravnavane učne vsebine dodatno utrdimo. 

Načrtujemo dejavnosti za utrjevanje 
znanja, delo diferenciramo. 

Učitelj se odloči ali bo spremenil, prilagodil LP. Učenci naj do konca pouka pridobijo 
ključna znanja. 

Sproti vpisujemo dnevno odsotnost učencev. Potrebe za vpis v aplikacijo. 
 

3. PREVOZI UČENCEV 

Ukrep  Dodatno pojasnilo 
Priporoča se individualni prevoz s strani staršev. V 
primeru šolskega prevoza se število otrok na avtobusu 
zmanjša z razporeditvijo cikcak.  

Učenci na avtobusu 
uporabljajo maske.  

Vozni red ostaja nespremenjen.   
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4. OCENJEVANJE ZNANJA 

Ukrep Dodatno pojasnilo 
V šolskem letu 20/21  je določeno le eno ocenjevalno 
obdobje. 

Zmanjša se število ocen pri 
posameznem predmetu. 

Strokovni delavci razreda  upoštevamo Načrt 
ocenjevanja v razredu pri delu na daljavo ali v šoli.  
Večina ocen naj ne bo pridobljena na pisni način.  

Delo koordinira razrednik. Pazimo na 
prilagoditve pri učencih z DSP-jem.  

 
5. ČIŠČENJE PROSTOROV 

Ukrep Dodatno pojasnilo 
V času izvajanje pouka  šolske prostore redno čistimo 
in razkužujemo. 

Dodatno 1 krat dnevno čistilka. 

Kljuke, stikala učilnice razkužimo večkrat dnevno. Protokol razkuževanja.  
Koše med izvajanjem pouka dodatno praznimo.  Pri dodatnem čiščenju. 

 
6. SODELOVANJE S STARŠI  

Ukrep Dodatno pojasnilo 
V času izvajanje pouka  s starši komuniciramo s 
pomočjo telefona in videokonferenc.  

Vsak razrednik sprejem dogovor s 
starši o rednih oblika sodelovanja. 

Starši  po možnosti poskrbijo za individualni prihod  
svojih otrok  v šolo.  

Na vhodu so kontaktne telefonske 
številke učitelj PB. 

V primeru okužbe otrok počaka v izolacijski sobi. V prostorih starega vrtca.  
Starši razrednikom sporočajo okužbo in karanteno. Razredniki sporočilo še isti dan 

sporočijo za vnos v aplikacijo.  
 

7. DELOVANJE V ČASU SUMA NA OKUŽBO SARS-CoV-2 – STARŠI  

Ukrep Dodatno pojasnilo 
V kolikor ima vaš otrok, naš učenec znake obolelosti 
ga ne pošljite v šolo, v šolo ali vrtec ne pošljite tudi 
sorojencev.  
Prav tako v šolo ne pošljete otroka, če ima znake 
okužbe odrasla oseba v gospodinjstvu.  

Otroke opazujeta, pokličite pediatra 
in se dogovorite po možnosti za 
testiranje.  
Otrok ponovno obiskuje pouk, če je 
PCR test negativen, ob pozitivne 
dela na daljavo. 

V kolikor je bil v 48 urah pred pozitivnim rezultatom 
še v šoli, mora celotni razred  v karanteno.  

Učenci in učitelji delajo na daljavo.  

Starši obvestijo  o  dogajanju razrednika ali 
ravnateljico. 

Telefonsko, v najkrajšem možnem 
času. 

V primeru pozitivnega testa hitrega (napotitev še na 
PCR) in po potrditvi  PCR testa, učenec ostane doma.  

Doma v karanteni ostanejo tudi vsi 
sorojenci.  

V času karantene upoštevajo navodila NIJZ. Se sproti spreminjajo, spremljajte 
spletno stran NIJZ. 
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V primeru karantene celega razreda, starši prejmete 
obvestilo po e-pošti od razrednika in učenci delajo po 
urniku na daljavo.  

Delo po urniku na daljavo. Učitelji  
izvajajo pouk na daljavo v šolskih 
prostorih.   

V primeru negativnega testa, preklic karanten. Pošlje razrednik, pripravi 
ravnateljica. 

 
8. OSTALO 

Vsa ostala priporočila ostanejo nespremenjena.  
Ostale informacije:  

- prijava na šolsko prehrano se bo izvedla avtomatično  (starši po možnosti preverite 
prijave na kosilo); 

- poskrbimo za razkuževanje ob vstopu  in izstopu v šolski prostor ali umivanje rok ob 
vstopu v učilnico, ohranjamo razdaljo na hodnikih in učilnicah, postavitev miz in stolov v 
razdalji 1,5 m,  igralni kotički se izvajajo prilagojeno (strokovni delavci);  

- upoštevamo ukrepe pri delitvi hrane in rokovanje s hrano,  čas za kosilo je prilagojen 
glede na pouk učencev; 

- spremljamo spremembe pri  ukrepanju v primeru  okužbe učenca/ev ali zaposlenega.  

 
                                                                       Ravnateljica: Nada Pignar, prof. RP



 

 

 


