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Zadeva:  SPROŠČANJE UKREPOV ZA OBVLADOVANJE  
OKUŽBE COVID-19 

Z velikim veseljem sporočamo, da je Vlada RS sprostila velik del ukrepov v šolah.  
 

1. IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA/POUK 

UKREP  Dodatno pojasnilo 
Prihodi/odhodi   
Učenci uporabljajo dogovorjene vhode in po možnosti  
vzdržujejo varnostno razdaljo.  

Po potrebi vzdrževanje varnostne 
razdalje.  

Učenci  in zaposleni ne  uporabljajo maske.  
 

 

Pouk poteka v matičnih učilnicah razreda. Učenci pri 
RaP se  družijo v skupine (JV, PB).  

Pri druženju iz več razredov se upošteva 
minimalna varnostna razdalja (1,5 do 2 
m). 

Učitelji, čistilke poskrbimo za  zračenje po Načrtu 
zračenja.  

Načrt zračenja je dostopen v razredu in 
se dnevno izpolnjuje evidenca (čistilke). 

Malica: po urniku 
 

Razkuževanje po vsaki skupini učencev. 
 

Pouk ŠPO se izvaja v  telovadnici ali zunaj. Garderobe se pri menjavi vsake skupine 
očisti, prezrači, razkuži.  
Pri pouku ŠPO učenci ne  nosijo mask. 

Strokovne ekskurzije, ŠN, DD se  izvajajo.     

Šolska knjižnica se uporablja.   V knjižnici se upošteva knjižnični red.  

Individualna  in skupinska pomoč učencem se izvaja.  Evalvacijski sestanki s starši potekajo v 
šoli. 

Odhodi domov – učenci ohranjajo  domov z avtobusom, 
peš ali s kolesi.  

 

V varstvo vozačev učenci počakajo na platoju  v 
primeru slabega vremena v matični učilnici.  

Za realizacijo skrbijo učitelji v VV.  

 
2. POMOČ PRI IZVAJANJU POUKA 

Usmeritev  Dodatno pojasnilo 
Učencem ves čas nudimo  psihološko in  socialno 
pomoč, jih ponovno navajamo na  dnevno rutino, 
učenje, …  

RU, individualno, svetovalna delavka, 
specialna pedagoginja,…  

Učencem ves čas izvajanja pouka  omogočimo, da 
obravnavane učne vsebine dodatno utrdijo. 

Načrtujemo dejavnosti za utrjevanje 
znanja, delo diferenciramo. 

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

Ukrep Dodatno pojasnilo 
V šolskem letu 2021/22  se pripravi mrežni  plan 
ocenjevanja po razredu. Zmanjša se število ocen pri 
posameznem predmetu (okrožnica ZRSŠ, MIZŠ – 7. 1.) 

Po možnosti  se zmanjša število ocen 
pri posameznem predmetu. 

Strokovni delavci razreda  upoštevamo Načrt 
ocenjevanja v razredu.  

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

 
4. ČIŠČENJE PROSTOROV 

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

Čistilka prisotna že v dopoldanskem 
času. 

Kljuke, stikala učilnice razkužimo večkrat dnevno že v 
času pouka.  

Protokol razkuževanja.  

Koše med izvajanjem pouka dodatno praznimo.  Pri dodatnem čiščenju. 
Prostore prezračujemo po Načrtu prezračevanja.  Čistilke vodijo evidence 

prezračevanja.  
 

5. SODELOVANJE S STARŠI  

Ukrep Dodatno pojasnilo 
GU  in RS potekajo v šoli.   

 
6. DELOVANJE V ČASU SUMA, PREBOLELOSTI  OKUŽBE 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.  

Otroka opazujte, pokličite pediatra 
in se dogovorite za nadaljnjo 
ukrepanje.  
 

V primeru napotitve v izolacijo otroka, starši 
obvestijo  o  dogajanju razrednika. 

Telefonsko  ali po dogovorjenem 
načinu komuniciranja s starši.  

V primeru pozitivnega testa učenec ostane doma   v 
izolaciji.   

 

 
 

                                                                       Ravnateljica: Nada Pignar, prof. RP



 

 

 


