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DOPOLNITEV
Pravil ravnanja v OŠ Lucija in na Podružnični šoli
Strunjan v času razmer, povezanih s COVID-19 (v
besedilu: Pravila)

Lucija, november 2021
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Vlada RS je dne 11. 11. 2021 sprejela Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih
za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, ki je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št. 177/21 in je začel veljati 12. 11. 2021, razen 8. člena, ki opredeljuje
samotestiranje učencev in dijakov. Določila tega člena se začnejo uporabljati v sredo, 17. 11. 2021.
V skladu s prejeto okrožnico Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, dne 13. 11. 2021,
uvajamo naslednje ukrepe:
1. SAMOTESTIRANJE UČENCEV
Učenci od 1. do 9. razreda osnovne šole obvezno izvajajo testiranje s testi HAG za samotestiranje za
potrebe izvajanja vzgojno-izobraževalnega programa, pri čemer se samotestiranje opravi trikrat
tedensko v vzgojno-izobraževalnem zavodu pod nadzorom osebe, ki jo določi ravnatelj. Test za
samotestiranje učenci prinesejo s seboj.
Po 8. členu Odloka učencem, ki izpolnjujejo pogoj PCT (prebolevnost, cepljenje, testiranje) ni treba
izvajati samotestiranja v šoli. Izpolnjevanje PCT pogoja, to je prebolevnost, cepljenje, testiranje se
izkažejo z ustreznim potrdilom.
Testiranje s testi HAG za samotestiranje se izvaja v času, ko poteka vzgojno-izobraževalni proces
in se izvaja trikrat tedensko.
Samotestiranje učencev s testi HAG za samotestiranje se izvaja skladno s sprejetim Protokolom
samotestiranja učencev v osnovnih šolah, ki ga je določilo Ministrstvo za zdravje.
Nadzor nad samotestiranjem izvajajo osebe, ki jih določi ravnatelj. Te osebe tudi preverijo rezultate
samotestiranja. Za učenca, ki ima pozitivni rezultat, se ravna v skladu z Navodili vzgojnoizobraževalnim zavodom ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2 v zavodu.
2. UPORABA ZAŠČITNIH MASK
Uporaba zaščitne kirurške maske ali maske tipa FFP2 (v nadaljevanju zaščitna maska) je obvezna
pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih. Niso več dovoljene
zaščitne maske iz blaga. Uporaba zaščitne maske je obvezna tudi pri gibanju in zadrževanju na
odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5
metra.
Uporaba zaščitne maske pri izvajanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti ni obvezna za:
a) otroke do dopolnjenega 6. leta starosti,
b) vzgojitelje predšolskih otrok in vzgojitelje predšolskih otrok – pomočnike vzgojitelja pri
opravljanju neposrednega dela z otroki,
c) nastopajoče na javnih kulturnih prireditvah,
d) osebe, ki izvajajo športno vadbo,
e) osebe s posebnimi potrebami, ki jim je uporaba zaščitne maske iz objektivnih razlogov
onemogočena,
f) učence, dijake in študente pri pouku športa in športne vzgoje, učence glasbene šole pri pouku
pihal, trobil, petja, plesne pripravnice, sodobnega plesa in baleta, ter dijake pri pouku plesa, petja
in inštrumenta.
Prosimo, da učencem zagotovite kirurške maske ali maske tipa FFP2 od doma.
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Za otroke z oslabljenim imunskim sistemom in nekaterimi drugimi podobnimi boleznimi (npr.: rak,
cistična fibroza) NIJZ priporoča uporabo mask po posvetovanju z otrokovim zdravnikom.
Posebna presoja je potrebna pri stanjih, ki lahko ovirajo uporabo maske (npr. motnje v razvoju,
zmanjšana zmožnost, druga zdravstvena stanja). Take primere naj obravnava zdravnik, šoli pa
predloži ustrezno mnenje.
Potek samotestiranja učencev po sledečem urniku:
Učenci od 1. do 5. razreda:
- med PU (DOP, DOD, NIP),
- 1. šolsko uro,
- od 7.00 do 7.30 v dežurni sobi ob prisotnosti staršev in
- od 7.50 do 8.10 v hišniškem stanovanju ob prisotnosti staršev.
Učenci od 6. do 9. razreda:
- od 7.20 do 7.30 učenci, ki imajo PU,
- od 8.00 – 8.20 učenci, ki imajo prvo uro pouk:
- učilnica GOS: učenci 8. r.
- učilnica TIT / LUM: učenci 6. r.
- učilnica BIO: učenci 7. r.
- učilnica FIZ: učenci 9. r.
Od 1. do 9. razreda: Če na dan predvidenega samotestiranja učenca ne bo v šoli, se samotestira:
- V dežurni sobi (informatorka).
Odpadke samotestiranja in uporabljene maske se odlaga v rumene vreče, ki se jih tesno zaveže,
vloži v drugo vrečo ter označi z datumom. Te odpadke se hrani v predprostoru hišniške delavnice
naslednjih 72 ur, nato se jih odvrže v zabojnik za mešane odpadke. Rumene vreče po samotestiranju
pobere hišnik izpred učilnic, kamor jih odložijo učitelji. Na podružnici to opravi dežurna učiteljica in
jih shrani v čistilkin kabinet.

3. SPREJEM, UPORABA, VELJAVNOST
Dopolnitev Pravil je sprejel ravnatelj OŠ Lucija. Pravila pričnejo veljati 17. 11. 2021 in zamenjajo
Pravila, ki so se uporabljala od 1. 9. 2021. 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.
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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 16. 11. 2021

Tanja Vincelj, ravnateljica
(žig)
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