Osnovna šola Lucija, Fazan 1, 6320 Portorož
Tel: 05 677 12 34
www.oslucija.si
info@oslucija.si

Št. dokumenta: 60303-15/2019/59
Datum: 22. 5. 2020
Zadeva: obvestilo za starše učenec 9. razreda
Spoštovani starši!
NaOosnovni šoli Lucija smo pripravili pravila ravnanja ob vzpostavitvi pouka z dne, 25. 5. 2020, ki
bodo veljala do preklica (priloga 1). V pravilih ravnanja smo opredelili ravnanja, tako v času izvajanja
obveznega, kot razširjenega programa osnovne šole. Prosimo vas, da pravila skrbno preberete in vaše
otroke pripravite na spremembe, ki jih bodo doživeli v ponedeljek. Hkrati vas tudi pozivamo, da se novih
ravnanj držite, predvsem dejstva, da lahko v prostore šole vstopajo zgolj učenci in zaposleni na OŠ Lucija.
Učenci bodo imeli pouk po prilagojenem urniku (priloga 2).
V nadaljevanju navajamo nekaj ključnih sprememb ter organizacijo 1. dne, ki bo nekoliko drugačen v času
prihoda.
Povzetek Pravil ravnanja na OŠ Lucija v času epidemije COVID-19
Učenci prihajajo v šolo med 8.20 in 8.30 vse dni razen 1. šolski dan, ko je prihod učencev drugačen. Prvi
šolski dan, v ponedeljek, 25. 5. pridejo devetošolci v šolo ob 8.30 na spodaj navedene zunanje površine:
- 9. a – Mahničev vrt
- 9. b – šolsko dvorišče
- 9. c – tekaška steza pri balonu
Tam jih bo sprejel razrednik/-čarka, ki bo z učenci na prostem izvajal razredno uro. Učenci bodo prvi šolski
dan v šolo vstopili v spremstvu razrednika.
Učenci vstopajo v šolo na stranskem vhodu (pri učilnici kemije). Učenci si ob vstopu v šolo razkužijo
roke in nadenejo maske. Devetošolci v šolskem objektu, razen v matični učilnici učne skupine,
uporabljajo masko ali drugo obliko zaščite ustnega in nosnega predela. Navodila za pravilno namestitev
in odstranitev maske so dosegljiva na povezavi:
- https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/maske2_lektorirano.pdf.
Učenci se ne preobuvajo, ne uporabljajo garderobnih omaric.
Pouk se prične ob 8.40 in zaključi najkasneje ob 12.00 za vse učence. Po 12. 00 uri se izvaja
dopolnilni pouk in izbirni predmeti. V petek se pouk zaključi ob 10.30 (po malici). Učenci imajo pouk fizike
in italijanščine na ta dan na daljavo. Za učence, ki so negativni ali neocenjeni smo organizirali dopolnilni
pouk. Učenci med posameznimi urami ne zapuščajo učilnic, ne odhajajo na hodnik, skupine se med
seboj ne smejo združevati.
Učenci devetih razredov šolske potrebščine nosijo s seboj in vsak dan poskrbijo, da jih ustrezno
razkužijo oz. doma odlagajo na le eno točno določeno mesto, ki ni v stiku z drugimi domačimi
potrebščinami in predmeti. Učenci naj imajo seboj plastični bidon ali plastenko z vodo za pitje – da
se zmanjša uporaba in možna kontaminacija umivalnika.

Učenci šolo v spremstvu učitelja zapustijo takoj po končanem pouku oz. po kosilu (za naročnike) na
glavnem vhodu šole. Učenci se na šoli ne smejo zadrževati.
V zadnjem tednu pouka se bodo učenci skupaj z razredniki in koordinatorjem valete pripravljali za
svečan zaključek šolskega leta. Slednji bo predvidoma potekal 15. 6. na šolskem dvorišču, ko bodo učenci
prejeli spričevala in priznanja.
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.
Pred nami je svojevrsten izziv. Ponedeljek, 25. 5. bo za učence zadnji, »prvi šolski dan« na osnovni šoli.
vendar takšen, kot ga še nismo imeli. Kljub mnogim omejitvam pa si zaposleni na OŠ Lucija prizadevamo,
da bo vstop za učence prijeten predvsem pa poučen. Želimo, da nam pri ponovni vzpostavitvi pouka v
šolah pomagate tudi vi, starši, tako, da otrokom predstavite in razložite ukrepe, ki se jih moramo držati.
S spoštljivimi pozdravi,
Tanja Vincelj, ravnateljica
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Priloga:
- navodila za ravnanje na Osnovni šoli Lucija in PŠ Strunjan v času epidemije COVID-19
- prilagojen urnik

