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PROTOKOL – za izvajanje pouka v OŠ Vitanje  (COVID 19) 
 

1. Izvedba pouka poteka v normativno določenih oddelkih, kot pred razglasitvijo pandemije, 
skladno z urnikom. Učenci učilnic ne menjajo, vstopajo učitelji, ki poučujejo v določenem 
razredu. V prostorih šole se izvaja dodatna strokovna pomoč. 

2. Ob prihodu v šolo vas bo pričakal eden od zaposlenih, kateremu ob prvem prihodu oddate 
izjavo – priloga 3.  Zaposleni vas bo usmeril k vašemu vhodu. Upoštevajte priporočila 
(varnostna razdalja …). Učenci vstopajo v šolo sami. 
Učenci 1., 2. in 4. razreda vstopajo pri glavnem vhodu in gredo v svojo garderobo. 
Učenci 5. razreda vstopajo pri vrtčevskem vhodu v šolo in imajo vrtčevsko garderobo. 
Učenci 3. razreda vstopajo pri stranskem vhodu pri telovadnici  in uporabljajo (levo) 
garderobo v telovadnici. 
Učenci od 6. do 9. razreda vstopajo pri vhodu predmetne stopnje in uporabljajo svoje 
omarice. 

3. Učenci  od 1. do 5.  razreda bodo uporabljali matične  učilnice. 
Učenci 6. a razreda bodo v učilnici biologije.  
Učenci 6. b razreda bodo v učilnici tehnike. 
Učenci 7. razreda bodo v učilnici angleščine (spodaj). 
Učenci 8. razreda bodo v učilnici geografije in matematike. 
Učenci 9. razreda bodo v učilnici angleščine in slovenščine (zgoraj). 

4. Ob prihodu v učilnico si učenci temeljito umijejo ali razkužijo roke. Po potrebi uporabe 
razkužila prej bodo ta nastavljena tudi na vidnih mestih ob vstopu v šolo in na hodnikih. 
Učenci v učilnici sedejo na označeno mesto. 
Vsa ostala navodila glede uporabe gradiv in učnih potrebščin dobijo od učitelja v razredu. 
Razdeljuje in pobira jih učitelj. Med seboj si jih ne posojajo. 

5. Učenci malicajo v razredu. V času malice bo hrano razdeljeval učitelj. Pred in po 
razdeljevanju malice si učenci prostor razkužijo. Učenci si roke umije pred in po obroku. 
Prostor se bo intenzivno zračil (toplejša oblačila). 
Poseben režim bo tudi v času odmorov, v času uporabe jedilnice – kosilo (talne označbe, 
koridor, eden za mizo), uporabe sanitarij (vstopa po eden, talne označbe) … 

6. Po končanem pouku bodo učenci iz šole izstopali posamično, pod nadzorom učitelja. 
7. Za lažjo organizacija pouka je bila potrebna prijava čas prihoda in odhoda učencev. 
8. Morebitne govorilne ure in pridobivanje informacij starši opravijo po telefonu ali preko 

računalniške povezave. 
9. Dopustni so le  dogodki, kjer so udeleženci le učenci iz istega razreda brez zunanjih 

udeležencev. 
10. Vsi  zaposleni in starejši od 12 let v objektu šole nosijo maske, zaposleni ves čas, učenci pa 

izven matične učilnice. 
11. V času prihodov v šolo je pri vhodu in na hodnikih odrasla oseba, ki skrbi , da se ukrepi 

izvajajo. Enako je v času odmorov. 
 
 
      

 


