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Zadeva: obvestilo za starše učencev 4. in 5. razreda 
 
 
Spoštovani starši! 
 
V ponedeljek, 1. 6. se v šolo vračajo učenci 4. in 5. razreda. Ponedeljkov pouk bomo usmerili v 
vzpostavljanje novega šolskega reda, hkrati pa se bomo potrudili, da bo učencem v šoli prijetno in da 
bodo lahko vzpostavljali socialne stike na način, ki je varen in v skladu s priporočili. Prav zato bomo večino 
časa z učenci na prostem.  
V nadaljevanju navajamo nekaj ključnih sprememb pravil ravnanja, ki bodo pričela veljati s 1. 6. 2020, ob 
preklicu epidemije COVID-19. Prosimo vas, da pravila skrbno preberete in vaše otroke pripravite na 
spremembe, ki jih bodo doživeli v ponedeljek. Hkrati tudi vas pozivamo, da se novih ravnanj držite, 
predvsem dejstva, da lahko v prostore šole vstopajo zgolj učenci in zaposleni na OŠ Lucija. 
 
Povzetek Pravil ravnanja na OŠ Lucija ob preklicu epidemije COVID-19 
 
Jutranje varstvo je organizirano od 6.00 do 8.00. Zajtrk bo za učence, ki so naročeni organiziran ob 7.10. 
Učenci bodo zajtrkovali v šolski jedilnici. 
Učenci, ki niso vključeni v jutranje varstvo prihajajo v šolo med 8.00 in 8.20. Šolska vrata se za 
učence, ki ne obiskujejo jutranjega varstva odprejo ob 8.00 zato, da se izognemo morebitni gneči na 
šolskih vhodih. 
 
Pouk poteka po urniku, tako kot do 13. 3. Prilagodili bomo izvajanje neobveznih izbirnih predmetov. 
Slednje bodo obiskovali zgolj učenci, ki morajo pridobiti ocene. O načinu izvajanja boste starši obveščeni 
naknadno s strani razredničark. Pouk športa bomo izvajali na prostem zato prosimo, da na dan ko 
imajo učenci na urniku pouk športa pridejo v šolo športno oblečeni in obuti (teniske). 
 
Po pouku se učenci, ki niso vključeni v podaljšano bivanje v spremstvu učitelja odpravijo na kosilo oz. 
zapustijo šolski prostor. Na šolskem dvorišču in drugih javnih površinah še vedno ni dovoljeno zbiranje 
množic.  
Ko starši in druge odgovorne osebe prihajate po otroke, ki so vključeni v podaljšano bivanje ne 
smete vstopati v šolo. Na vhodu dežurnemu učitelju sporočite ime otroka in oddelek. Dežurni 
učitelje bo poskrbel, da bo otrok prišel do vhoda, kjer ga čakate. Med čakanjem ohranjate 
varnostno razdaljo 1,5 metra.  
 
Popoldanska malica je organizirana od 15.00 do 15.15 v učilnicah. Učenci pred 15.00 uro ne odnašajo 
malice domov, v kolikor je skupina zunaj, saj se učenci sami v šolo ne vračajo, zato priporočamo, da 
učenci, ki odhajajo domov pred 15.00 niso naročeni na popoldansko malico. Po 15.00 pa lahko 
učenci malico odnesejo domov. 
 
Učenci naj v šolo prinesejo vse pripomočke, v vrečki pa naj imajo copate. Učenci se bodo pred vstopom 
v učilnico sezuli in obutev pospravili v vrečko. Omaric učenci ne bodo uporabljali. Učenci pripomočkov ne 
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bodo odnašali domov. Poleg šolskih potrebščin prosimo, da imajo učenci s seboj sledeče dodatne 
potrebščine: 

- dodatna oblačila – ker se učilnice veliko zračijo. 
- plastični bidon ali plastenko z vodo za pitje – da se zmanjša uporaba in možna kontaminacija 

umivalnika. 
- sredstvo za zaščito pred soncem (velja predvsem v prvi triadi). 

 
V kolikor pri učencu opazite stisko zaradi sprememb vas prosimo, da to sporočite vaši razredničarki ali 
svetovanima delavkama. 
 
V kolikor imate vprašanja glede pravil ravnanja se prosim obrnite na vašo razredničarko ali na vodstvo 
šole. 
 
Priloga dopisa je izjava, ki jo starši izpolnjeno pošljete razrednikom v elektronski obliki najkasneje do 
nedelje, 31. 5. zvečer oz. jo otrok prinese seboj v ponedeljek zjutraj.  
 
Prosimo vas, da do nedelje 31. 5. razredničarki posredujete tudi spodaj navedene podatke: 

- ali bo učenec/-ka obiskoval/-a jutranje varstvo 
- ali bo učenec/-ka vključen/-a v oddelka podaljšanega bivanja (do kdaj, kako bo odhajal domov) 

 
Vsi učenci so naročeni na šolske oboke, tako kot je to veljalo pred zaprtjem šole. V kolikor želite spremeniti 
prijavo na prehrano (odjaviti, prijaviti) prosim če to storite najkasneje v ponedeljek zjutraj: 

- preko odzivnika na telefonski številki: 05 677 82 90 
- preko e-pošte: knjigovodstvo@oslucija.si    
- preko eAsistenta: www.easistent.com 

 
Kljub nekaterim omejitvam in spremembam si zaposleni na OŠ Lucija prizadevamo, da bo tudi za učence 
4. in 5. razreda vstop v šolo prijeten in poučen. Želimo, da nam pri ponovni vzpostavitvi pouka v šolah 
pomagate tudi vi, starši, tako, da otrokom, na njim najbližji in razumljiv način predstavite in razložite 
ukrepe, ki se jih moramo držati. 
 
S spoštljivimi pozdravi, 
 
 
         Razredničarke in vodstvo šole 
 
 
 
 
Priloga: 

- izjava staršev o zdravstvenem stanju otroka 
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