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PROTOKOL PRIHAJANJA V ŠOLO IN PREHAJANJA IZ RAZREDA V RAZRED

Zaradi prostorske stiske učencev ne moremo razporediti v matične učilnice. Zato učenci prehajajo
iz razreda v razred.
Spodaj opisani protokol je bil predstavljen učiteljem na pedagoški konferenci, 30. 8. 2021, in vsem
učencem na predmetni stopnji 1. ter 2. 9. 2021.
Prvega septembra so jim protokol predstavili razredniki in 2. 9. ravnateljica, ki je obiskala vse
razrede predmetne stopnje.
• Učenci pred poukom počakajo na šolskem dvorišču ali v parku, kjer imajo točno določen
prostor, do ure, ki je določena za njihov vstop v šolo.
o 6. razredi – 8.00
o 7. razredi – 8.05
o 8. razredi – 8.10
o 9. razredi – 8.15
Na predure prihajajo učenci 5 minut pred pričetkom ure, to je ob 7.25. Teh učencev je manj
in se lahko razporedijo v garderobah ter brez težav (torej z ustrezno medosebno razdaljo)
prehajajo hodnik v označeni smeri do učilnice, v kateri imajo pouk.
• Hodnik je pregrajen s tabelskimi pregradami, ki zagotavljajo ločenost učencev, ki se gibljejo
po hodniku. Učenci hodijo od garderob proti učilnicam po desni strani in po levi od učilnic
proti garderobam ter jedilnici.
• V primeru slabega vremena učenci niso zunaj ali v garderobah, temveč gredo v jedilnico,
kjer se posedejo za mize, ki so določene posameznemu oddelku in učencu, in pazijo, da
ostanejo v mehurčkih. Ves čas vstopa na šolski prostor nosijo maske. Le-te so pravilno
nameščene.
• V garderobe jih spuščamo glede na določene ure prihoda in pazimo, da ni gneče ter da se
upoštevajo priporočila NIJZ (razkuževanje rok, pravilno nameščena maska, medosebna
razdalja). Ko se preobujejo, gredo bodisi v jedilnico bodisi v razred, kjer imajo pouk.
• Ko končajo z učno uro, razkužijo mize, stole, kljuko, temeljito prezračijo prostor, učiteljica
jih odpelje do naslednje učilnice. Pri tem pazi, da se skupine na hodniku in stopnišču ne
srečujejo, kolikor se le da.
• Pri izbirnih predmetih in heterogenih skupinah učenci ohranjajo razdaljo v dobro
prezračenem in razkuženem prostoru in nosijo maske, razen pri športu.
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