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Sprememba Pravila ravnanja v OŠ Lucija in na 
Podružnični šoli Strunjan v času razmer, 

povezanih s COVID-19 (v besedilu: Pravila) 
 

Pravila ravnanja po MODELU C 
Izvajanju pouka na daljavo za učence od 6. do 9. 

razreda 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Lucija, 19. 10. 2020 
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1. PODLAGA ZA SPREJEM PRAVIL 
 
Ravnateljica Osnovne šole Lucija je dne 1. 9. 2020 sprejela Pravila ravnanja v OŠ Lucija in na 

Podružnični šoli Strunjan v času razmer, povezanih s COVID-19 (v besedilu: Pravila). 
 
Na podlagi spremembe načina izvajanja pouka za učence od 6. do 9. razreda v skladu z vsebino 
okrožnice Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, št. 6030-1/2020/76, z dne 16. 10. 2020,  
- se pravila (za  navedene oddelke) spremenijo v točkah: 

- 4. – izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela  
- 5. – organizacija obveznega in razširjenega programa  
- 8. – organizacija prehrane  
- 9. – pisna gradiva in knjižnica 

- se v pravilih doda točka: 
- 14. a - komunikacija 

 
Spremenjeno - 4. IZVAJANJE VZGOJNO - IZOBRAŽEVALNEGA DELA 
 
Skladno z navodili pristojnega ministrstva in trenutne epidemiološke situacije se od 19. 10. 2020 
do preklica izvaja pouk po modelu C, ki predvideva pouk na daljavo za učence od 6. do 9. razreda. 
Učenci od 1. do 5. razreda imajo pouk v šoli in izvajajo obvezni in razširjeni program razen 
interesnih dejavnosti, plavalnega tečaja, kolesarskih spretnosti ter ekskurzij in dni dejavnosti 
izven zavoda, ki so za čas izvajanja pouka po modelu C odpovedani. 
 
4.1 Izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela  
Od 19. 10. 2020  se VIZ proces za učence od 1. do 5. razreda izvaja v prostorih OŠ Lucija in na 
podružnični šoli v Strunjanu. Učenci od 6. do 9. razreda se vključujejo v izvedbo pouka na daljavo. 
 
Spremenjeno - 5. ORGANIZACIJA OBVEZNEGA IN RAZŠIRJENEGA PROGRAMA 
 
Oddelki od 6. do 9. razreda imajo pouk na daljavo. Pouk se izvaja po obstoječem urniku. Učenci 
se morajo v času posameznega predmeta, ki ga imajo na urniku prijaviti v spletno učilnico, ki se 
nahaja na spletni povezavi www.oslucija.eu in opravljati zastavljene naloge.  
Učenci v spletni učilnici opravljajo zastavljene zadolžitve po navodilu učitelja. Pouk bo prilagojen 
tako časovno (krajši čas efektivnega dela znotraj posamezne šolske ure) kot vsebinsko. 

Učitelji bodo njihovo prisotnost spremljali in evidentirali v šolski dokumentaciji. Morebitno 
odsotnost učencev (bolezen) morajo starši opravičiti razredniku v predvidenem roku (5 delovnih 
dni od vrnitve k pouku). 
 
Učitelj bo za učence znotraj spletne učilnice na voljo le v času, ko je predmet za posamezen 
oddelek na urniku ter v času pogovorne ure.  
 
Pouk dopolnilnega in dodatnega pouka ter dodatna strokovna pomoč se bo izvajala po 
prilagojenem urniku vendar izključno znotraj videokonferenčnega okolja. 
 
Učenci se ob začetku šolske ure prijavijo v spletno učilnico predmeta, ki ga imajo na urniku (pri 
tem upoštevajo morebitna nadomeščanja). Učenci sledijo navodilom učitelja. V primeru izvajanja 
pouka videokonferenčno se morajo učenci: 
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- prijaviti s svojim imenom in priimkom,  
- upoštevati pravila, ki jih postavi učitelj, 
- med videokonferenčno povezavo ne prikazujejo in zapisujejo neprimernih vsebin. 

 
Nekoliko prilagojeno se bo izvajal pouk športa, likovne umetnosti in izbirnih predmetov. Učitelji 
bodo pri navedenih predmetih pripravili tedenske zadolžitve in se z učenci dogovorili o načinu 
pridobivanja povratnih informacij. Učencem zato pri navedenih predmetih ni potrebna prisotnost 
v spletni učilnici, pomembno pa je, da opravijo zastavljeno nalogo in podajo povratno informacijo. 
 
Spremenjeno - 8. ORGANIZACIJA PREHRANE  
 
Za učence od 6. do 9. razreda se v času izvajanja pouka na daljavo ne organizira šolska 
prehrana. 

 
Spremenjeno - 9. PISNA GRADIVA IN KNJIŽNICA 

 
1.) Vračanje gradiva 
Gradivo, ki ga želite vrniti, odložite v zaboj pred vhodnimi vrati na vhodu 1. Gradivo bo nato tri dni 
v karanteni. Po preteku te dobe bo izposoja tega gradiva spet mogoča. 
 
2.) Izposoja gradiva   
Učenci od 6. do 9. razreda lahko knjigo naročijo po e-pošti: knjižnica.oslucija@gmail.com in se za 
osebni prevzem dogovorijo s knjižničarko. 
 
Se doda - 14. a KOMUNIKACIJA 
 
Komunikacija učiteljev z učenci: 

- Komunikacija z učenci poteka izključno znotraj spletne učilnice ali videokonferenčnega 

okolja (ne po elektronski pošti, emailu-u). 

- Vsi učitelji navedite čas, ko boste učencem v spletni učilnici na razpolago za pogovorno 

uro. Učenci vas lahko kontaktirajo preko sporočil v e-učilnici ali pa po predhodnem 

dogovoru z njimi izvedete tudi videokonferenčno srečanje. 

 
Komunikacija s starši: 

- S starši komunicirate po ustaljenih komunikacijskih kanalih (telefon, e-Asistent, službeni 

e-naslov) v času govorilnih ur. 

 
 
14. SPREJEM, UPORABA, VELJAVNOST 
 
Ta pravila je sprejel ravnatelj OŠ Lucija. Pravila pričnejo veljati 19. 10. 2020 in v navedenih točkah 
zamenjajo Pravila, ki so se uporabljala od 1. 9. 2020. Veljajo in uporabljajo se do preklica 
upoštevnega pravnega akta ali več teh, ki urejajo to materijo, ali do sprejema novega pravnega 
akta, ki razveljavlja tiste pravne akte, ki so podlaga za sprejem dokumentov in aktov, na katerih 
temeljijo ta Pravila. Posamezne spremembe veljajo z dnem, ko so objavljene na spletni strani 
šole, bodisi v sklopu popravljenih Pravil bodisi posamično. 
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 V času uporabe teh pravil se  zaradi prilagoditev okoliščinam, nastalim zaradi višje sile, lahko 
začasno smiselno spremenijo Pravila hišnega reda, Pravila šolskega reda, katerih sprejem in 
sprememba je v pristojnosti ravnatelja šole. 
 
 
V Luciji, dne 19. 10. 2020                                                                
       
 
                                                                                                                 Tanja Vincelj, ravnateljica 
                                                              (žig)                            
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