
  

Dragomelj, 29.5.2020 
ORGANIZACIJA POUKA NA OŠ DRAGOMELJ PO 1.6.2020 

 
 

1. ŠOLSKE TORBE IN PRIPOMOČKI 
- Učenci prvi dan prinesejo vse potrebno, domov bodo odnašali le, kar bo neobhodno potrebno. 
- Otroci naj prinesejo tudi bidon, ki ga bodo domov prinesli le ob koncu tedna. 
 

2. JUTRANJE VARSTVO:  
- vse skupine delujejo po starem, kot je bilo pred 16. 3. 2020. 
 

3. PRIHOD UČENCEV V ŠOLO 

- Šola odpira svoja vrata ob 7.45 uri. Izjemoma otroci vstopijo prej, če imajo na urniku preduro, so 
dogovorjeni z učiteljem oz. so namenjeni v jutranje varstvo; 

- Šolski prevoz zaradi potrebnih strogih varnostnih ukrepov ne bo organiziran; 

- Učenci pridejo peš, s kolesi (če imajo izpit) ali jih pripeljejo starši; 

- STARŠI učence le odložite in ne vstopajte v šolo; 

- Učenci se pred šolo ne zadržujejo in so pozorni na ustrezno varnostno razdaljo. 
 

 
4. ODHOD V UČILNICE JV, RAZREDE 

- Ob prihodu učenci razkužijo roke in se odpravijo v za njih določene učilnice. 

- Garderobe niso v uporabi. Otroci se preobujejo pred razredom in čevlje odložijo na hodniku. 
Garderobe bodo izpraznili kasneje v tem tednu, skupaj z razredniki. 
 

5. UČILNICE –  RAZPORED 

- Učenci  od 1. do 5. razreda so v matičnih učilnicah. 

- Učenci predmetne stopnje so pri pouku cel dan prisotni v določenih učilnicah po spodnjem razporedu: 

6.a – b014 

6.b – b107 

7.a – b019 

7.b – b011 

8.a – b105 

8.b – b109 

9.a – b110 

9.b – b102 

 
6. POUK in bivanje na šoli 

- Za vse učence bo pouk od 1. 6. 2020 dalje organiziran po urniku, ki je veljal pred 16.3.2020. 

- Učenci 6. – 8. razreda, ki se v šolo vrnete v sredo, s poukom na daljavo nadaljujete še v ponedeljek in 
torek. 

- Izbirni predmeti in interesne dejavnosti se ne bodo izvajale, saj pri teh predmetih ni mogoče 
zagotoviti homogenih skupin v skladu s priporočili NIJZ; 

- Pouk matematike, angleščine, slovenščine in športa se ne bo izvajal v manjših učnih skupinah, učenci 
ostanejo s svojih matičnih učilnicah; 

- V času odmora učenci ne zapuščajo razreda. Velja tudi za čas malice in rekreativnega odmora; 

- Priporoča se, da je čim večji del vzgojnega procesa izpeljan na prostem; 

- Otroci uporabljajo toaletne prostore, ki so posebej označeni in namenjeni le njihovem razredu; 

- Gibanje po šoli opravijo v skladu s talnimi označbami; 

- Učenci naj bodo pozorni na varnostno razdaljo, higieno rok in ostala priporočila, o katerih se bodo 
pogovorili prvi dan prisotnosti; 

- Za učence, starejše od 12. let, NIJZ na hodniku priporoča uporaba maske ali drugega ustreznega 
zaščitnega sredstva, ki ga priskrbi učenec sam. 
 



  

 
 

7. PREHRANA 

- Malica bo organizirana v razredih; 

- Kosilo bo organizirano v jedilnici po spodnjem razporedu: 
 

RAZPORED KOSIL  
(jedilnica ima 138 sedežev) 

 

 RAZRED ŠTEVILO UČENCEV 

11.30 

1A 18 

55 1B 15 

2A 22 

11.55 

2B 23 

62 3A 20 

3B 19 

12.20 

4A 20 

58 4B 20 

5A 18 

12.45 

5B 18 

61 6A  22 

6B 21 

13.10 
7A 21 

44 
7B 22 

13.35 8A 12 40 
 
 

8. OPB 

- Za vse učence bo delo v OPB od 1. 6. 2020 dalje organizirano po urniku, ki je veljal pred 16.3.2020. 
 

 
ODHOD DOMOV 
 
Otroci zapustijo šolo po zaključenih obveznostih oz. ob dogovorjeni uri. Starši v šolo ne vstopate. Ob prihodu 
dežurnemu zaposlenemu sporočite ime otroka in pred šolo počakate nanj. 
 
 

 


