
 

Osnovna šola Pivka, Prečna ulica 3, 6257 Pivka 

POMEMBNE  INFORMACIJE  OB PONOVNEM VRAČANJU VSEH UČENCEV V ŠOLO  

12. 4. 2021  

1. V šolo vstopajo  lahko le  zdravi učenci in  zdravi zaposleni,  drugi  le po potrebi in 
predhodni najavi ter podpisani Izjavi.  
 

2. O odsotnosti učencev od pouka zaradi zdravstvenih omejitev odloča pediater.  
 

3. Učenci od 6. do 9. razreda v vseh prostorih šole uporabljajo maske, za ostale učence 
pa je uporaba maske obvezna zunaj matične učilnice.  
 

4. Učence-vozače  pričakujemo v šoli skladno z voznim redom avtobusov, ki ostaja enak 
in je objavljen na šolski spletni strani oziroma najkasneje ob 8.15.  Tudi na avtobusu je 
potrebno upoštevati vsa priporočila NIJZ in navodila prevoznika.  
 

5. Učenci iz Pivke  naj pridejo v šolo 5 minut pred pričetkom pouka.  
 

6. Učenci  od 4. do 9. razreda prihajajo in odhajajo skozi glavni vhod predmetne stopnje, 
ostali  pa skozi stranska vrata (zasilni izhod) na spodnjem hodniku razredne stopnje.  
 

7. Ob prihodu v šolo  učenci:  
 obujejo  copate, čevlje odnesejo pred učilnico/ v garderobo in  
 gredo v svojo matično učilnico, kjer  si umijejo roke oz. jih razkužijo. 

 

razred in oddelek učilnica razredničarka 

6.a SLJ 2 Patricija Krebelj 

6.b MAT 2 Petra Marc 

7.a ZGO Kim Valentinčič 

7.b MAT 1 Jana Špilar Dodič 

7.c BIO Polonca Šeško 

8.a TJA 2 Eva Šuštaršič 

8.b GUM Damjana Morel 

9.a SLJ 1 Tanja Marušič 

9.b TJA 1 Tanja Stavanja 

8. Pouk se izvaja  v matični učilnici v t. i. mehurčku. Učenci lahko prehajajo  v specialne 
učilnice  le v spremstvu učiteljev. Tudi med odmori se  zadržujejo  v matičnih učilnicah. ž 

9. Pouk v manjših učnih skupinah  (SLJ, MAT, TJA) se v 8. in 9. razredu začasno ne izvaja. 

10. Šport se izvaja le v okviru matičnega razreda; skupine se lahko ne oblikujejo po spolu.  

11. Dodatno strokovno pomoč izvajajo učitelji ob doslednem izvajanju vseh priporočenih 
zdravstvenih ukrepov.  



12. Obvezni in neobvezni izbirni predmeti se lahko začasno izvajajo na daljavo ali v 
homogeni skupini v matičnem oddelku. V nasprotnem primeru, ko se  oblikuje heterogena 
skupina, pa je nošenje mask za učence in učitelje obvezno. O tem, na kakšen način se bo 
pouk teh predmetov izvajal, bodo učence obvestili učitelji, ki jih poučujejo.  

13. Interesne dejavnosti  in RaP lahko šola izpelje samo v homogeni skupini oddelka. 
Oblikovan urnik bo objavljen na spletni strani šole.  

14. Vsi  učenci od 1. do 9.razreda malicajo v  matični učilnici in pri tem upoštevajo protokol 
izvajanja šolske prehrane po priporočilih NIJZ. 

15. Kosilo poteka  po določenem  razporedu po razredih in oddelkih v jedilnici. Učenci naj 
ne pozabijo RFID obeskov, s katerimi evidentirajo prevzeto kosilo.  

16. Šola organizira podaljšano bivanje za tiste učence 4. in 5. razreda, ki to nujno 
potrebujejo. Če bo število prijavljenih učencev večje in bo potrebno združevati različne 
oddelke, je v tem primeru obvezno nošenje mask ves čas trajanja te dejavnosti.  

17. Ker bomo v času pouka redno zračili šolske prostore, naj imajo učenci s seboj dodatna 
oblačila.  

18. Začasno se ne izvajajo šola v naravi, plavalni tečaj, ekskurzije. 

 

           Veselimo se ponovnega srečanja z učenci! 

 

 

 


