
 

1 
 

 Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici 
Andreja Gabrščka 1 

5290 Šempeter pri Gorici 
TTR: 01383-6030681515 

 +386 5 39 35 211       +386 5 39 35 212       o-irsempeter.ng@guest.arnes.si   http://www.os-iroba.si 
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ZADEVA: Obvestilo za starše učencev 1. triade ob ponovnem prihodu v šolo od 18. 5. 2020 
dalje 
 
Spoštovani starši, 
 
zelo se veselimo ponovne vrnitve učencev v šolo. 
Da bo pouk potekal varno smo pripravili protokol, ki ga prilagamo. 
Prosimo vas, da si vsa podrobna navodila preberete na spletni strani šole, pod zavihom 
OBVESTILA ZA OŠ IN VVO, PONOVNO ODPRTJE OSNOVNE ŠOLE V ČASU POSEBNIH 

RAZMER OD 18. 5. 2020 DALJE, 

http://www.os-iroba.si/navigacija/obvestila-za-starse-os-in-vvo 
 
Seznanjamo vas z nekaterimi poudarki: 
 
Pouk obiskujejo le zdravi učenci (brez znakov akutne okužbe dihal). 
V kolikor je v družini, istem gospodinjstvu drug otrok, mladostnik ali odrasla oseba, ki ima zdravstvene 
omejitve, se otroku odsvetuje vrnitev v šolo. V primeru izostanka otroka od pouka ste starši dolžni 
predhodno obvestiti razrednika in ravnatelja. 
V primeru odsotnosti otroka v šoli ste starši dolžni skupaj z učiteljem doreči in poskrbeti za učenje na 
daljavo. 
Ob ponovnem vstopu v šolo učenci prinesejo podpisano Izjavo staršev pred vstopom otroka v šolo ob 
sproščanju ukrepov za zajezitev virusa COVID-19. 
Vstop v šolski okoliš v OŠ Šempeter in POŠ Vrtojba bo pred ograjenim vhodom šolskega okoliša in POŠ 
Vogrsko pred šolo. Učenci bodo vstopali in izstopali posamično.  
Pred vstopom v šolo si morajo učenci razkužiti roke. Prav tako pred odhodom domov. 
Učenci pripomočkov in zvezkov ne nosijo domov.  
Učence, ki bodo obiskovali jutranje varstvo jih starši oddate učitelju v šoli, pri tem obvezno upoštevate 
preventivne zdravstvene ukrepe: nošenje maske, razkuževanje rok in varnostno razdaljo. (nošenje maske 
za otroke do 12 leta ne velja) 
 
Razredi se oblikujejo v manjše učne skupine. Število učencev v eni učni skupini bo največ 15.  
Vsaka skupina bo imela matično učilnico, v kateri bo potekal pouk za vse predmete. Učenci se ne bodo mešali 
po učilnicah. Učenci bodo imeli dodeljen sedežni red. Z razporeditvijo bodo učenci seznanjeni v šoli. 
Pri izhodu iz učilnice ima vsaka učna skupina določen prostor in čas izhoda (med odmorom).  
Malica in kosilo poteka po varnostnem protokolu. 
Učenci upoštevajo talne označbe. 
Učenci se družijo znotraj učne skupine. Učne skupine so prostorsko ločene v in izven šolskih prostorov. 
 
Starši komunicirajo z učitelji telefonsko ali preko e-maila. 
 
K poučevanju bomo pristopali individualno in diferencirano glede na znanje posameznega otroka. V kolikor 
bo potrebno bomo vsakemu učencu zagotovili dopolnilni pouk in učno pomoč. 

http://www.os-iroba.si/


 

2 
 

Dodatna strokovna pomoč, ki jo vodijo specialni pedagogi, v skladu z navodili ministrstva, poteka po pouku 
na daljavo v popoldanskem času. 
 
Ena izmed naši glavnih nalog in poudarek je dobro počutje in sproščenost otrok. 
 
Jutranje varstvo poteka po predhodni najavi od 6.30 ure do 7.30 ure. 
Učenci, ki ne bodo obiskovali jutranjega varstva prihajajo v šolo ob 7.30 uri. 
Prosimo vas za pravočasnost in upoštevanje varnostnih pravil. Učenci in starši morate spoštovati varnostno 
razdaljo. Učence bo pričakal učitelj pred vhodom v šolski okoliš in jih usmeril v šolo, kjer jih bodo prevzeli 
učitelji. Starši ne vstopate v šolske okoliše in v šolo samo. 
 
Starše prosimo , da se z otroki doma pogovorite o upoštevanju pravil in jih pripravite na manjše skupine in 
spremembe, da se bodo počutili dobro in sproščeno. Strah je odvečen. 
 
Prosimo vas za potrpežljivost, strpnost in dobronamernost. 
 
Za vse informacije sem vam na voljo: 041-352-006. 
 
Lepo vas pozdravljam in želim, da ostanete zdravi. 
 

mag. Primož Hvala Kamenšček 
    ravnatelj 
 

Priloga: 

 Navodila – protokoli za učence 

 Okrožnice MIZŠ 

 Priporočila NIJZ 


