
  

Dragomelj, 25.8.2020 
ORGANIZACIJA POUKA NA OŠ DRAGOMELJ PO 1.9.2020 

 
V šolo lahko vstopajo le zdravi učenci.  
 

1. ŠOLSKE TORBE IN PRIPOMOČKI 
- Učenci šolske potrebščine, pripomočke in druge predmete med seboj ne izmenjujejo in ne izposojajo 

oz. jih pred uporabo obvezno razkužijo. 
- Otroci od 2. do 9. razreda vsakodnevno domov odnašajo torbe in copate. 
 
 

2. 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 vključeni v jutranje varstvo (od 6.20 dalje); 

- STARŠI učence pospremite do vhoda in ne vstopajte v šolo; 

- Otroci od 2. do 9. razreda uporabljate glavni vhod, otroci 1. razreda pa vstopate skozi šolsko igrišče in 
vstopate pri garderobah prvega razreda. 

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

 
3. ODHOD V UČILNICE JV, RAZREDE 

- Ob prihodu učenci razkužijo roke in se odpravijo v za njih določene učilnice. JV se do 7.30 izvaja v 
jedilnci. 

- Garderobe niso v uporabi. Otroci se preobujejo pred razredom in čevlje odložijo na hodniku. Pred 
poukom športne vzgoje se deklice preoblečejo v razredu, dečki pa v telovadnici ali na hodniku 
pred telovadnico. 
 

4. UČILNICE –  RAZPORED 
 
Učenci učilnic (razen izjemoma – mus in ip) ne menjavajo. Razporejeni so po spodnjem razporedu: 
 

1. A B002 

1. B B001 

2. A B008 

2. B B007 

3. A B010 

3. B B009 

4. A B012 

4. B B016 

5. A B017 

5. B B021 

6. A B102 

6. B B106 

7. A B014 

7. B B107 

8. A B019 

8. B B105 

9. A B109 

9. B B011 

mus/ip B110 

mus/ip B114 

mus/ip B117 

OPB 1A B002 

OPB 1B B001 



  

OPB 2A B008 

OPB 2B B007 

OPB 3A B010 

OPB 3B B009 

OPB 5 B021 

 
 
 

5. POUK in bivanje na šoli 

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

- Gibanje po šoli opravijo v skladu s talnimi označbami; 

- Za učence, starejše od 12. let (7., 8., in 9.r), NIJZ na hodniku priporoča uporabo maske ali drugega 
ustreznega zaščitnega sredstva, ki ga priskrbi učenec sam. 

- V času odmora učenci ne zapuščajo razreda (razen v spremstvu učitelja). Velja tudi za čas malice in 
rekreativnega odmora; 

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

 
6. PREHRANA 

- Malica bo organizirana v razredih; 

- Kosilo za 3., 4., in 5. razred bo organizirano v razredih; 

- Kosilo za 1., 2. ter 6. – 9. razred bo organizirano v jedilnici po objavljenem razporedu. 
 

7. PREVOZ 

- Prevoz je organiziran kot v preteklih letih, po urniku, ki je objavljen na šolski spletni strani.  

- Vsi učenci si pred vstopom na avtobus nadanejo masko, ob stopu razkužijo roke ter se posedejo na 
prosta mesta. 

 
8. ODHOD DOMOV in OPB 

- Otroci zapustijo šolo po zaključenih obveznostih oz. ob dogovorjeni uri.  

- Za vse učence bo delo v OPB od 1. 9. 2020 dalje organizirano po veljavnem urniku. 

- Starši v šolo ne vstopate.  

- Prvi šolski dan ob prihodu dežurnemu zaposlenemu sporočite ime otroka in pred šolo počakate nanj. 
Otroci bodo prvi šolski dan na listku ali beležki domov prinesli službeno telefonsko številko učiteljice 
OPB, ki jo boste v naslednjih dneh sami poklicali, ko se boste nahajali pred šolo. Ne kličite prosim, ko 
boste še na poti.  

 
 

 


