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Pravila šolskega reda OŠ Ivana Babiča – Jagra Marezige se v času koronavirusa dopolnijo s sledečim: 

 

1. DOLŽNOSTI IN ODGOVORNOSTI UČENCEV 

 

- učenci spoštujejo vse preventivne ukrepe, ki jih je šola sprejela za izvajanje pouka 

v razmerah, povezanih s COVID-19. 

 

2. ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI 

 

- šola zagotavlja varnost učencev v času pouka in drugih dejavnosti z uvedbo 

preventivnih ukrepov za izvajanje pouka v razmerah, povezanih s COVID-19. 

 

3. IZVAJANJE VZGOJNO – IZOBRAŽEVALNEGA DELA 

 

POUK: 

- vzgojno – izobraževalno delo poteka v normativno določenih oddelkih in v 

matičnih učilnicah, 

- izvaja se obvezni in razširjeni program, 

- pouk izbirnih predmetov, manjših učnih skupin, podaljšanega bivanja, jutranjega 

varstva, povsod, kjer pride do morebitnega druženja učencev iz dveh ali več 

oddelkov, se izvaja po posebnih protokolih, 

- šolska knjižnica izvaja dejavnost po posebnem protokolu, 

- orodja in način uporabe orodij (aplikacij), ki jih šola uporablja za poučevanje na 

daljavo določi šola s šolskimi pravili za uporabo orodij za poučevanje na daljavo. 

 

4. ZAGOTAVLJANJE ZDRAVSTVENEGA VARSTVA UČENCEV 

 

Šola obvesti starše o pravilih izvajanja pouka v razmerah, povezanih s COVID-19. Starši so 

dolžni obvestiti ravnatelja šole praviloma telefonsko v najkrajšem možnem času (najdlje 24 ur), 

da je učenec okužen s koronavirusom. 

 

V razmerah, povezanih s COVID-19 je šola sprejela pravila (načrt) za izvajanje pouka v času 

epidemije. V okviru pravil je določila preventivne ukrepe: 

- aktivnosti za izvajanje higienskih ukrepov, 

- pri prihodu in odhodu iz šole, 

- za pouk v učilnicah in izven šole, 

- glede uporabe sanitarijev, 

- glede izvedbe šolske prehrane, 

- za čas odmorov. 

 

AKTIVNOSTI ZA IZVAJANJE PREVENTIVNIH UKREPOV so natančno opredeljene v Načrtu dela v 

času kontinuiranega dela v času koronavirusa v OŠ Ivana Babiča – Jagra Marezige ter s protokoli. 
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5. PREPOVEDI 

 

Učenci ne kršijo preventivnih ukrepov za izvajanje pouka v razmerah povezanih s COVID-19. 

 

6. KRŠITVE 

 

V primeru ugotovljenih kršitev Pravil šolskega reda, lahko šola sproži ustrezne postopke in 

ustrezno ukrepa proti kršitelju.  

 

KRŠITVE IN UKREPI POVEZANI S COVID-19 

NEPRAVILNO NOŠENJE MASK 1. Opozorilo učitelja. 
2. Pogovor razrednika z učencem. 
3. Pogovor razrednika in svetovalne delavke 

s starši in učencem. 
4. Pogovor razrednika in ravnatelja s starši. 

UČENEC NE NOSI MASKE (zdravniško potrdilo) 1. Vstop v šolo, ko so drugi učenci že 
vstopili v šolo. 

2. Učenec sedi oddaljen od sošolcev. 
3. Med odmori učenec ne zapušča učilnice. 
4. Uporaba WC-ja, ko v njem ni drugih 

učencev. 
5. Učenec poje kosilo oddaljen od drugih 

učencev. 
6. Učenec šolo zapusti takoj po končanem 

pouku. 

NEUPOŠTEVANJE UKREPOV ZA ZAJEZITEV 
COVID-19 

1. Opozorilo učitelja. 
2. Pogovor razrednika z učenci. 
3. Pogovor razrednika s starši in učencem. 
4. Pogovor razrednika in svetovalne delavke 

s starši in učencem. 
5. Pogovor razrednika in ravnatelja s starši. 

NEUPOŠTEVANJE PCT POGOJA 
 
 
 

1. Odstranitev učenca iz oddelka. 
2. Svetovalna delavka pokliče starše, da 

pridejo po otroka. 
3. Če starši ne pridejo po otroka, učenec 

izvaja izobraževanje na daljavo v posebni 
učilnici pod nadzorom odrasle osebe. 

4. Ravnatelj pošlje pisni dopis staršem, s 
katerim jih obvešča, da otrok ne izpolnjuje 
PCT pogoja in mu je zato vstop v šolo 
prepovedan. 

5. Prijava na CSD. 

 

Evidenca kršitev se vodi v e-asistentu. Razrednik dnevno spremlja zapise ter ukrepa. 

Dopolnitev Pravil šolskega reda povezanih s COVID-19 je sprejel svet zavoda Osnovne šole Ivana 

Babiča – Jagra Marezige dne 



4 
 

Predsednica sveta zavoda 

Tatjana Dominić Radivojević 

Štev. delov.: 60302 – 18/2022 


