Skup

Skupaj ostvarjamo dobre odnose, razvijamo odgovornost in gradimo znanje.

Šola ni samo učenje in ocene, šola je druženje,
zabava, navdih, prva ljubezen na šolskem hodniku,
šolski izleti, igranje nogometa… Da bi lahko v
prihodnjem šolskem letu poleg učenja obdržali še
vsa druga prijetna doživetja, se moramo sprijazniti z
nekaterimi omejitvami s katerimi vstopamo v novo
šolsko leto.

Branko Lah
[Naslov tečaja]

Dopolnila k Pravilom šolskega reda

Na podlagi modelov in priporočil »Vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji v razmerah, povezanih
s covid-19«, ravnatelj Osnovne šole dr. Vita Kraigherja, Branko Lah, sprejemam naslednja dopolnila k
Pravilom šolskega reda.

1. DOLŽNOST UČENCEV, DELAVCEV ŠOLE IN OBISKOVALCEV
Šola je odgovorna, da v času razmer povezanih s COVID-19 v največji možni meri poskrbi za
vzgojno-izobraževalni proces znotraj šole ter druge organizirane dejavnosti izven šole v skladu
z navodili in glede na priporočila pristojnih inštitucij.
Učenci šole, zaposleni in starši so dolžni upoštevati posebej prilagojena Pravila hišnega reda v
času epidemije COVID-19.
Pravila hišnega reda veljajo za vse učence OŠ dr. Vita Kraigherja, starše in druge obiskovalce,
ki bodo vstopali v šolske prostore.
2. PRIHOD DO ŠOLE, VSTOPANJE V ŠOLSKI OBJEKT IN ODHOD IZ ŠOLE
Za prihod v šolo se učencem priporoča peš hoja, kolesarjenje za tiste učence, ki imajo
kolesarski izpit.
Učenci v šolski objekt vstopajo in po končanem pouku vstopajo izstopajo posamično, z
ustrezno medosebno razdaljo, učenci od 1. do 4. razreda ter oddelek 5. a skozi vhod
razrednega pouka, učenci 5. b in 5. c ter učenci od 6. do 9. razreda pa čez glavni vhod. Starši v
šolsko stavbo ne vstopajo.
Ob vstopu si vsak učenec razkuži roke. Razkužila so nameščena pri vseh vhodih in izhodih iz
šole. Prav tako so na več vidnih mestih razobešene infografike s splošnimi higienskimi ukrepi.
Učenci se preobujejo v šolske copate po ustaljeni praksi.
Na vhodih in na vsakem hodniku je prisoten dežurni učitelj, ki skrbi, da se ukrepi upoštevajo.
Po končanem pouku učenci iz šole izstopajo posamično, s priporočeno medosebno razdaljo
(1.5 – 2 metra).
3. SPLOŠNI HIGIENSKI UKREPI
Vsi, učenci in zaposleni, so glede na priporočila dolžni dosledno upoštevati in izvajati splošne
higienske ukrepe:





higiena umivanja rok: redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo oz. z namenskim
razkužilom za roke (razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi);
higiena kašlja: preden zakašljamo/kihnemo, si pokrijemo usta in nos s papirnatim
robčkom ali zakašljamo/kihnemo v zgornji del rokava; papirnat robček po vsaki uporabi
odvržemo med odpadke in si nato umijemo roke z milom ter vodo;
sredstva za čiščenje/razkuževanje površin niso namenjena čiščenju/razkuževanju kože;
umivanje ali razkuževanje rok je obvezno po vsakem prijemanju kljuk (npr. vstopanje v
ali izstopanje iz učilnice, pri odhodu na stranišče ali prihodu iz stranišča), ograje
stopnišča ali po dotikanju drugih površin;








ne dotikajo se obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi/neumitimi rokami;
upošteva se zadostna medosebna razdalja, vsaj 1,5 do 2 metra (zaradi kapljičnega
prenosa);
na hodniki se giba po desni strani;
zaprte prostore se večkrat dnevno temeljito prezrači; okna odpira in zapira samo učitelj
oziroma ena oseba;
podajalniki razkužil so nameščeni pri vhodih v šolo. Na več vidnih mestih so izobešene
infografike s splošnimi higienskimi ukrepi.

4. OSEBNA VAROVALNA OPREMA
Na podlagi priporočil vsi zaposleni in učenci, starejši od 10 let za gibanje po šoli uporabljajo
zaščitne maske.
Učenci lahko uporabljajo tudi drugo obliko zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta ali
podobne oblike zaščite).
Vsi upoštevajo navodila pravilne namestitve ter odstranitve maske.
5. UČILNICA in ODMORI
Pred začetkom pouka se učilnice temeljito prezrači.
Vrata učilnice so v času vstopanja v razred zaradi čim manj dotikov kljuke odprta.
V vsaki učilnici je:
 umivalnik z milom in brisačkami za enkratno uporabo ter koš za odpadke;
 izobešen plakat s splošnimi higienskimi ukrepi in ostala infografika.
Učitelji dorečejo režim hoje učencev na stranišče. Poskrbi se, da na stranišču ne nastaja gneča.
Računalnik v učilnici uporablja zgolj učitelj.
Učenci si šolskih potrebščin in pripomočkov med seboj ne izmenjujejo in ne izposojajo.
Morebitno tiskano učno gradivo učencem deli in pobira učitelj, ki si pred tem umije ali razkuži
roke. Vrnjene/oddane pisne izdelke učitelj pred popravljanjem vsaj en dan hrani
na varnem mestu.
Učenci med odmori ne zapuščajo učilnic. Po vsaki uri se prostor intenzivno prezrači.
6. GARDEROBA
Učenci, od 4. do 9 razreda svoja oblačila in druge potrebščine puščajo v svojih garderobnih
omaricah. Učenci so dolžni skrbeti za primerno čistočo v garderobnih omaricah. V omaricah ni
dovoljeno hraniti hrane.

7. UPORABA SANITARNIH PROSTOROV IN ZAŠČITNIH SREDSTEV
Učenci odhajajo v toaletne prostore posamično in z dovoljenjem učitelja.
V sanitarijah so na voljo milo in papirnate brisačke.
Upoštevajo se ustrezna medsebojna razdalja in navodila z nasveti za umivanje rok.
Izogibati se je potrebno zastojem na poti v in iz toaletnih prostorov in garderob, ki se
uporabljajo za šport.
Učenci upoštevajo navodila učiteljev.
8. ZBORNICA, KABINETI ZA UČITELJE
Učitelji in drugi zaposleni dosledno upoštevajo splošne higienske ukrepe tako v učilnicah kot
tudi v drugih prostorih šole.
9. KOMUNIKACIJA S STARŠI
Starši v šolski prostor ne vstopajo. Govorilne, pridobivanje informacij in roditeljski sestanki se
opravijo po predhodnih dogovorih z razrednikom.
Za osebno komunikacijo staršev z drugimi strokovnimi delavci ali vodstvom šole je potrebna
predhodna telefonska najava.
10. PRISOTNOST UČITELJEV V RAZREDU
Učitelj je ves čas prisoten v razredu s skupino. V primeru odsotnosti se uredi zamenjava
učitelja.
11. ORGANIZACIJA POUKA IZVEN UČILNICE
Pouk in druge dejavnosti v šoli se izvajajo po dogovorjenem programu.
12. ŠOLSKA PREHRANA
Vsi uporabniki si pred vstopom v jedilnico in pri izhodu umijejo roke. Upoštevajo vsa pravila,
ki veljajo v drugih prostorih.
Vsi obroki se strežejo in uživajo v šolski jedilnici. Vse obroke pripravi kuhinjsko osebje. Pri
razdeljevanju malice po potrebi pomaga učitelj, ki si pred razdeljevanjem umije roke. Po
končani malici učenci sami pospravijo svoje pogrinjek z brisačko za enkratno uporabo, snažilke
po malici razkužijo mize.
Učenci kosilo prevzamejo pri razdelilnem pultu – do razdelilnega pulta čakajo v vrsti ob
upoštevanju vseh higienskih ukrepov in varnostnih pravil. Po končanem kosilu odložijo pladnje
na odlagalne vozičke in s svojo skupino zapustijo jedilnico.
Razpored odhodov na kosilo je določen v internem dokumentu šole.

13. OBRAVNAVA PRIMERA S SUMOM NA COVID-19 in SOBA ZA IZOLACIJO
Če učenec kaže znake bolezni (povišana telesna temperatura, znaki akutne okužbe dihal), šola
obvesti starše in učenca napoti domov (oz. ponj pridejo starši). Za pot domov odsvetujemo
uporabo javnega prevoza. Učenec počaka starše ali skrbnike v sobi za izolacijo, bivši kabinet
dežurnih učencev. Če je mogoče, takrat nosi masko. Uporablja samo določene sanitarije in
umivalnik.
Če se pri učencu potrdi okužba COVID-19, starši o tem obvestijo ravnatelja šole. Šola
o tem obvesti NIJZ. NIJZ vodi epidemiološko preiskavo.
Če zboli učitelj z vročino in znaki akutne okužbe dihal, se umakne iz delovnega mesta in
pokliče izbranega zdravnika. V primeru, da je COVID-19 pozitiven, o tem obvesti ravnatelja.
Ravnatelj ali druga pooblaščena oseba o primeru obvesti NIJZ, ki začne z epidemiološko
preiskavo.
Prostore šole, kjer se je gibal oboleli učenec ali učitelj s COVID-19, se temeljito očisti in
izvede dezinfekcijo. Prostore se tudi temeljito prezrači.
14. PREVZEM OTROKA IZ PODALJŠANEGA BIVANJA
Učenci, ki so vključeni v podaljšano bivanje, odhajajo domov ob urah, ki so jih starši navedli.
Starši počakajo otroka pred vhodom v šolo.
Zadrževanje in vračanje otrok v šolsko stavbo zaradi higienskih in varnostnih priporočil ni
dovoljeno.
15. INTERESNE DEJAVNOSTI
Interesne dejavnosti se do preklica izvajajo po urniku.
16. KNJIŽNICA
Za knjižnico veljajo ukrepi uporabe knjižničnega gradiva za knjižnice v skladu z navodili NIJZ.

17. SPREJEM, UPORABA, VELJAVNOST
Ta dopolnila k Pravilom šolskega reda pričnejo veljati 1. 9.. 2020. Veljajo in uporabljajo se do
preklica. Posamezne spremembe veljajo z dnem, ko so objavljene na spletni strani šole, bodisi
v sklopu popravljenih Pravil bodisi posamično.

V času uporabe teh pravil se zaradi prilagoditev okoliščinam, nastalim zaradi višje sile, lahko
začasno smiselno spremenijo Pravila hišnega reda, katerih sprejem in sprememba je v
pristojnosti ravnatelja šole.

Ravnatelj Osnovne šole de. Vita Kraigherja:
Branko Lah

Ljubljana, 25. avgust 2020

