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Zadeva: organizacija pouka za učence od 6. do 8. razreda od 3. 6. dalje 
 
Spoštovani starši! 
 
Na Osnovni šoli Lucija smo v skladu z okrožnico Ministrstva za šolstvo, znanost in šport ter priporočil NIJZ 
z dne 29. 5. nekoliko spremenili pravila ravnanja, ki pričnejo veljati ob vzpostavitvi pouka za vse 
učence z dne, 3. 6. 2020 in 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.  
 
V sredo, 3. 6. na razredni uri, ki bo potekala od 8.10 do 8.30 v dodeljenih učilnicah bodo razredniki 
učencem predstavili novosti. Hkrati tudi Vas pozivamo, da se novih ravnanj držite, predvsem dejstva, 
da lahko v prostore šole še vedno vstopajo zgolj učenci in zaposleni na OŠ Lucija.  
 
V nadaljevanju navajamo povzetek Pravil ravnanja. 
 
Povzetek Pravil ravnanja na OŠ Lucija v času izvajanja ukrepov ob posameznih primerih COVID-
19 
 
V sredo, 3. 6. se šolska vrata za vse učence od 6. do 9. razreda odprejo ob 8.00. Vsi učenci bodo 
imeli razredno uro od 8.10 do 8.30, nato poteka pouk po urniku.   
 
Učenci vstopajo v šolo na stranskem vhodu (pri učilnici kemije). Učenci si ob vstopu v šolo razkužijo 
roke.  Učenci se ne preobuvajo, ne uporabljajo garderobnih omaric. Nošenje mask na šolskem hodniku 
za učence starejše od 12 let ni več obvezno, ampak priporočljivo. 
 
Učenci bodo imeli pouk po urniku, kot je veljal do 13. 3.  Učenci ne bodo imeli predure, razen če bodo 
povabljeni na dopolnilni pouk ali na izvajanje pouka izbirnega predmeta. V tem primeru bodo v šolo vstopili 
skozi glavni vhod ob spremstvu učitelja, s katerim bodo imeli pouk pred uro. 
Ob torkih bodo s poukom pričeli ob 8.10, ker bodo imeli razredno uro. Učenci imajo pouk po oddelkih tudi 
pri predmetih SLJ, TJA in MAT. O izvajanju izbirnih predmetov, bodo učenci seznanjeni na sredini 
razredni uri. 
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). 
 
Urnik zvonjenja bo od srede dalje sledeč: 
Pred ura = 7.45 – 8.30 
1. ura = 8.35 - 9.20 
2. ura = 9.25 - 10.10 
10.10 - 10.30 = malica 
3. ura = 10. 30 - 11.15 
4. ura = 11.20 - 12.05 
Naprej po urniku… 

http://www.oslucija.si/
mailto:info@oslucija.si


 
 
Oddelki so zasnovani tako kot pred zaprtjem šol (13. 3.) vendar razporejeni v učilnice, glede na velikost 
le-te in število učencev v oddelku.  
 

oddelek učilnica 

6. a SLJ 2 

6. b GEO 

6. c TJA 1 

7. a SLJ 1 

7. b ZGO 

7. c ITD 

8. a FIZ 

8. b BIO 

 
Učenci 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 zapustijo v spremstvu učitelja takoj po končanem pouku oz. po kosilu (za naročnike) na 
glavnem vhodu šole. Učenci se na šoli ne smejo zadrževati. 
 
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 
torka, 2. 6. 2020, oz. jo otrok prinese s seboj v sredo zjutraj.  
 
Vsi učenci so naročeni na šolske obroke, tako kot je to veljalo pred zaprtjem šole. V kolikor želite 
spremeniti prijavo na prehrano (odjaviti, prijaviti), prosim, če to storite najkasneje v sredo 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 
6., 7. in 8. 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, 
 
         Razredniki, vodstvo šole 
 
Priloga: 
1. 1. Pravila ravnanja v OŠ Lucija in na Podružnični šoli Strunjan v času razbremenitvenih ukrepov po 

razglasitvi konca epidemije COVID – 19, za obdobje, ko se v državi pojavljajo posamični primeri 
COVID-19 

2. 2. izjava 

-  

mailto:knjigovodstvo@oslucija.si
http://www.easistent.com/stars_portal/prehrana

