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POVZETEK PRAVIL RAVNANJA OŠ VINICA v času razrahljanih ukrepov epidemije COVID-19
PRIHOD V ŠOLO
•
•
•
•

Učenci vstopite v šolo skozi vhod za učence, v garderobi se preobujete in si v avli šole umijete
roke. Nato greste v svojo matično učilnico.
Vsi učenci, ki niste vozači, pridete v šolo 10 minut pred začetkom pouka.
Pri vhodu vas bo pričakal dežurni učitelj. Učenci vstopate v šolo posamično, pri tem naj se
ohranja varnostna razdalja 1,5 m do 2 m.
Starši v šolo ne vstopate.

ORGANIZACIJA POUKA
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

Pouk se prične ob 8.20 ali ob 7.30 (predura) in poteka po ustaljenem urniku.
Pouk poteka v matični učilnici razreda. Učenci boste večino časa pouka v matični učilnici.
Izjema je pouk izbirnih predmetov, likovne umetnosti, športa, zgodovine in geografije in
tehnike ter pevskega zbora.
V učilnici so razkužila za roke in površine ter infografike s splošnimi higienskimi ukrepi. Velik
poudarek bo na umivanju rok ter higieni kašlja.
V sanitarije boste učenci odhajali posamično.
Med odmori se zadržujte v svoji učilnici in skrbite za zadostno razdaljo pri stikih s sošolci (1,5
m).
Učiteljem se priporoča, da med poukom nosijo zaščitno masko, ko ne morejo zagotoviti
ustrezne razdalje.
Učenci ste med poukom brez mask. Izven matične učilnice (v avli, na hodnikih) učenci
uporabljate zaščitne maske. Maske si prinesete od doma.
Učenci si šolskih potrebščin in pripomočkov ne izposojate.
Pred in po malici/kosilu si obvezno umijete roke. Pred malico boste razkužili mizo in pogrnili
prtiček za enkratno uporabo. Po malici vsak učenec pospravi in ponovno razkuži svoj prostor
za mizo. Ko učenci malicajo v jedilnici (prvo triletje) ali pri kosilu, prostor pripravi kuhar.
Učilnice se bodo zračile večkrat na dan, če bo mogoče ves čas.

ODHOD DOMOV
•

Po pouku boste učenci usmerjeni domov po končanih šolskih obveznostih. Urnik prevzema
mlajših otrok je objavljen na spletni strani. Za ostale učence velja vozni red avtobusov.

PREVOZI
Učenci vozači naj v avtobusu upoštevajo varnostna in higienska priporočila:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ko čakajo in vstopajo v vozilo, naj bo med njimi ustrezna razdalja (1,5 m).
Ves čas prevoza naj nosijo masko, ki prekrije nos in usta.
Med nošenjem naj se maske ne dotikajo.
Pred vstopom v vozilo in ob izstopu si razkužijo roke.
Maske za avtobus zagotovite starši, razkužilo pa prevoznik.
V vozilu naj se usedejo narazen, če je le možno.
Čim manj naj se dotikajo katerekoli površine v vozilu.
Po prihodu v šolo si bodo temeljito umili roke.

