Hišni red Osnovne šole Lucija s Podružnično šolo v Strunjanu

2021

Sprememba Pravila ravnanja v OŠ Lucija in na
Podružnični šoli Strunjan v času razmer,
povezanih s COVID-19 (v besedilu: Pravila)
Pravila ravnanja v okviru MODELA B
Izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela za
učence od 1. do 9. razreda v prostorih šole

Lucija, 12. 2. 2021
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Hišni red Osnovne šole Lucija s Podružnično šolo v Strunjanu

2021

1. PODLAGA ZA SPREJEM PRAVIL
Ravnateljica Osnovne šole Lucija je dne 12. 2. 2021 sprejela Pravila ravnanja v OŠ Lucija in na
Podružnični šoli Strunjan v času razmer, povezanih s COVID-19 (v besedilu: Pravila).
Na podlagi spremembe načina izvajanja pouka za učence od 1. do 9. razreda v skladu z vsebino
okrožnice Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, št. 6030-1/2021/24, z dne 11. 2. 2021,
- se pravila (za navedene oddelke) spremenijo v točkah:
- 7. - vstopanje v šolo/izstopanje iz šole/gibanje po šoli
Spremenjeno - 7. VSTOPANJE V ŠOLO/IZSTOPANJE IZ ŠOLE/GIBANJE PO ŠOLI

7.1 Vstopanje v šolo
Učenci od 1. do 5. razreda si ob prihodu v šolo umijejo roke v učilnici, ko se preobujejo.
Učenci od 6. do 9. razreda si roke razkužijo ob vstopu v šolo.
Vsi učenci od 1. do 9. razreda s ob vstopu v šolo preobujejo in uporabljajo šolske omarice.

7.2 Odhod domov
Od 16.00 dalje bodo vse skupine PB na zunanji površini – dvorišče pred glavnim vhodom v šolo,
kjer bodo učitelji različnih skupin razporejeni tako, da se otroci med seboj ne bodo združevali.

14. SPREJEM, UPORABA, VELJAVNOST
Ta pravila je sprejel ravnatelj OŠ Lucija. Pravila pričnejo veljati 12. 2. 2021 in v navedenih točkah
zamenjajo Pravila, ki so se uporabljala od 1. 9. 2020. Veljajo in uporabljajo se do preklica
upoštevnega pravnega akta ali več teh, ki urejajo to materijo, ali do sprejema novega pravnega
akta, ki razveljavlja tiste pravne akte, ki so podlaga za sprejem dokumentov in aktov, na katerih
temeljijo ta Pravila. 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, Pravila šolskega reda, katerih sprejem in
sprememba je v pristojnosti ravnatelja šole.

V Luciji, dne 12. 2. 2021

Tanja Vincelj, ravnateljica
(žig)
podpisal
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