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Zadeva: Obvestilo za starše ob domnevnem odprtju šol 18. 5. 2020 
 
 
Spoštovani starši! 
 
Na osnovni šoli Lucija smo pripravili pravila ravnanja ob vzpostavitvi pouka z dne, 18. 5. 2020, ki bodo 
veljala do preklica. 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 tudi vas pozivamo, da se novih ravnanj držite, 
predvsem dejstva, da lahko v prostore šole vstopajo zgolj učenci in zaposleni na OŠ Lucija.  
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 ter organizacijo 1. dne, ki bo nekoliko drugačen v času 
prihoda. 
 
Povzetek Pravil ravnanja na OŠ Lucija v času epidemije COVID-19 
 
Jutranje varstvo je organizirano od 6.30 do 8.00. Zajtrk v času jutranjega varstva ni možen. 
Učenec ob prihodu v jutranje varstvo dežurnemu učitelju na vhodu pove kateri oddelek obiskuje in dežurni 
učitelj ga bo usmeril v ustrezno učilnico. 
Učenci prihajajo v šolo med 8.00 in 8.20 vse dni razen 1. šolski dan, ko je prihod učencev 3. razreda 
drugačen (več v Organizacija 1. šolski dan). 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 od 8.20 do 13.00 za vse učence, za učence 1. razreda, pa se pouk v sredo, četrtek in petek 
konča ob 12.00. Po pouku učenci odidejo v spremstvo na kosilo nato domov oz. v podaljšano bivanje. Ko 
starši in druge odgovorne osebe prihajate po otroke 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. Razpored 
učencev na zunanjih površinah tako v času pouka kot v času razširjenega programa je naveden v pravilih 
ravnanja. 
 
Organizacija 1. šolski dan (18. 5. 2020) 
 
Učenci pridejo v šolo po spodaj naveden razporedu: 

- Učenci ki so vključeni v jutranje varstvo prihajajo v šolo med 6.30 in 8.00. Učenci 1. razreda na 
svoj vhod ostali na glavni vhod v šolo.  

- Učenci 1. razreda pridejo v šolo ob 8.10 
- Učenci 2. razreda pridejo v šolo ob 8.00 
- Učenci 3. razreda pridejo v šolo ob 8.30 

 



Prvi šolski dan bodo učence v učilnice usmerjali dežurni učitelji na vhodu. Razpored skupin po šolskih 
prostorih je naveden v pravilih ravnanja.  
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 
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). 

 
Vsi starši, ki ste razredničarki sporočili, katere obroke prehrane želite, da vaš otrok prejema od 
ponedeljka, 18. 5. 2020, ste avtomatično prijavljeni. Če se odločite drugače, morate prehrano po 
že ustaljenem postopku odjaviti. 
 
Če pri učencu opazite stisko zaradi sprememb, vas prosimo, da to sporočite vaši razredničarki ali 
svetovalnima 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 najkasneje do nedelje, 
17. 5. zvečer oz. jo otrok prinese s seboj v ponedeljek zjutraj. Učenec, ki ne bo imel podpisane izjave, ne 
bo smel ostati v šoli.  
 
Pred nami je svojevrsten izziv. Ponedeljek, 18. 5. bo za vse nas 1. šolski dan, takšen kot ga še nismo 
imeli. Kljub mnogim omejitvam pa si zaposleni na OŠ Lucija prizadevamo, da bo vstop za učence 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, 
 
 
         Tanja Vincelj, ravnateljica 
 
 
 
 
Priloga: 

- navodila za ravnanje na Osnovni šoli Lucija in PŠ Strunjan v času epidemije COVID-19 
- izjava staršev o zdravstvenem stanju otroka 
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