HIŠNI RED
OŠ STANETA ŽAGARJA KRANJ
SPLOŠNI DEL
Nov hišni red Osnovne šole Staneta Žagarja Kranj velja od 1. 9. 2020 do preklica in
zajema specifike, ki jih predlagajo NIJZ in MIZŠ z namenom varnega učnega okolja in
preprečevanja z okužbo COVID-19. Dokument je obvezujoč za vse deležnike šole.
S hišnim redom se določajo pravila, pomembna za nemoteno življenje in delo v šoli v času
COVID-19 in veljajo za celoten šolski prostor.
Nova pravila hišnega reda veljajo za vse prostore šole in pripadajoče šolsko območje, ki je
namenjeno uporabi učencem za pouk, odmore in za druge organizirane oblike vzgojnoizobraževalnega dela. Sem spadajo:


športno igrišče,



šolski gozdiček z igrali,



površine ob zgradbah, ki jih šola uporablja za vzgojno-izobraževalno delo in za varen
prihod v šolo.

Poslovni čas šole
Šola posluje od ponedeljka do petka.
Jutranje varstvo
Redni pouk
Podaljšano bivanje

6.15–8.15
7.30–15.20
11.15–16.40

Poslovni čas se lahko spremeni glede na potrebe učencev. V šolske prostore lahko vstopajo le
učenci in zaposleni. Ostali uporabniki lahko vstopajo v šolo le, če so primerno zaščiteni.
Uradne ure za stranke
Tajništvo

ponedeljek–petek: 7.30–10.00, 12.00–13.00

Računovodstvo

po predhodni najavi

Svetovalna služba

po predhodni najavi po elektronski pošti: neza.zelinka@osszkr.si in
vsak dan dopoldne
jasna.korenjak@osszkr.si
ali telefonu ob ponedeljkih od 10.25 do 11.10

Ravnateljica,
pomočnica
ravnateljice

po predhodni najavi, v
nujnih primerih brez
predhodne najave

Uporaba mask za zunanje obiskovalce je obvezna! Če je le mogoče, se zunanji
obiskovalci (tudi starši) o prihodu v šolo dogovorijo.

1. PRIHOD V ŠOLO





Izvaja se obvezni in razširjen program (JV, OPB) in interesne dejavnosti ter vse oblike
individualne in skupinske pomoči za učence.
Učenci prihajajo v šolo zdravi.
Če je bila učencu/družini izrečena odločba o karanteni, le-to spoštujejo in ne prihajajo
v šolo. O odsotnosti obvestijo razrednika.
Učenci prihajajo v šolo skozi glavni vhod, petošolci pa skozi prizidek.

Pomembno:
 Učenci v šolski objekt vstopajo posamično, pri tem naj ohranjajo medosebno razdaljo
1,5 do 2 metra.
 V garderobi se preobujejo, vendar se v garderobi zadržujejo čim krajši čas.
 Ob vstopu v učilnico si razkužijo roke.
 Na šolskih hodnikih so s talnimi označbami zarisani »koridorji«, ki usmerjajo gibanje
in talne označbe, ki skrbijo za ustrezno razdaljo.
 V času trajanja pouka je pri vhodu in na hodnikih odrasla oseba (dežurni učitelj), ki
skrbi, da se ukrepi izvajajo.
2. POUK


UČILNICA



Pouk obiskujejo le zdravi učenci.












V vsaki učilnici je razkužilo. Za vzdrževanje ustrezne higiene rok se uporabljajo tudi
milo in brisačke za enkratno uporabo.
Učenci od 1. do 5. razreda so v matičnih učilnicah. Učenci predmetne stopnje zaradi
prostorske stiske prehajajo iz ene v drugo učilnico. Učenci 8. in 9. razreda imajo pouk
SLO, TJA in MAT v učnih skupinah. Po vsaki učni uri se učilnica prezrači. Učenci si ob
vstopu v učilnico umijejo roke. V učilnici sedijo ločeno po razredih.
Zadrževanje na hodniku ni dovoljeno.
Šolske torbe učenci nosijo domov.
Učenci si ne posojajo šolskih potrebščin.
Računalnik v učilnici uporabljajo zgolj učitelji. Tipkovnice računalničarka v računalnici
pred menjavo skupine razkuži z dezinfekcijsko svetilko.
Učenci ne smejo prinašati v šolo različnih igrač.
Pouk naj se v največji možni meri izvaja na prostem. Učitelj na prostem izbere prostor,
kjer ni drugih učencev.
Učitelj učilnico vsako uro temeljito prezrači in večkrat razkuži površine, ki se jih
pogosteje dotikamo (npr. kljuke).




ZBORNICA
Pri določanju, koliko oseb je lahko največ v prostoru, uporabljamo za zbornico in
kabinete enak način kot pri učilnicah – zagotovljena naj bo medosebna razdalja vsaj 1,5
do 2 metra.




SANITARIJE
Okna sanitarij naj bodo odprta.




V predprostoru pred sanitarijami so prav tako talne označbe za zagotavljanje primerne
medosebne razdalje.
Po uporabi sanitarij je še posebej pomembna higiena rok!

3. PETMINUTNI ODMORI
 Med petminutnimi odmori se učenci zadržujejo v razredu.
4. GLAVNI ODMOR IN MALICA
 Med šolskimi odmori, vključno s šolsko malico, učenci ne zapuščajo učilnic.
 Malico učenci zaužijejo v razredu.
 Malico v razred prinesejo dežurni učenci. Preden gredo po malico, si razkužijo roke in
uporabljajo zaščitne maske.
 Pred hranjenjem učitelj razkuži klopi (mize), učenci jih obrišejo s papirnato brisačko
za enkratno uporabo.
 Hrano razdeli učitelj ali dežurna oseba, ki si je pred razdeljevanjem umila roke.
 Malica je v čim večji meri porcijska.
 Po malici učitelj in učenci ponovijo postopek razkuževanja klopi.
 Še posebno pozornost namenimo kulturi hranjenja.
5. KOSILO
 Kosilo se izvaja v jedilnici PO RAZPOREDU SKUPIN.
 Učenci si pred kosilom umijejo roke. Upoštevajo talne označbe glede razdalje med
učenci.
 Prav tako upoštevajo talne označbe pri pultu, kjer vračajo pladnje.
6. PODALJŠANO BIVANJE IN JUTRANJE VARSTVO
 V podaljšanem bivanju se smiselno uporabljajo in prilagodijo navodila za pouk.
 Podaljšano bivanje naj se v največji možni meri izvaja izven šole, vendar le v okviru
skupine in na prostoru, ki je ločen od drugih skupin.
7. ODHOD IZ ŠOLE
 Učenci odhajajo iz šole skozi vrata, kjer so vstopili v šolo.
 Starši, ki prihajajo po otroka v podaljšano bivanje, ob lepem vremenu otroka
prevzamejo na igrišču. Ob slabem vremenu bodo dežurnemu učitelju ali varnostniku
sporočili, po katerega otroka so prišli. Starši otroka počakajo pred šolo.
8. ZAŠČITNA OPREMA
 Učitelji in ostali strokovni delavci nosijo zaščitne maske v razredu in na različnih
sestankih, kadar ne morejo zagotoviti ustrezne distance (individualno delo …).
 Učenci uporabljajo zaščitne maske, ko zapustijo razred – so dežurni in gredo po
malico, ob prihodu, odhodu …
9. INFORMIRANJE STARŠEV
 Starše šola informira o novem Hišnem redu.
 Stiki med starši, učitelji, svetovalno službo in vodstvom šole se v čim večji meri
izvajajo preko telefona, videokonference ali e-pošte. Če se dogovorijo za osebni
stik, upoštevajo priporočene higienske ukrepe NIJZ (zaščitne maske, razkuževanje).
 Na roditeljske sestanke in govorilne ure naj prihaja le eden od staršev.



V primeru bolezni otroka, družinskega člana ali ob uvedbi karantene, so starši o tem
dolžni obvestiti šolo.

DNEVNA NAVODILA
-

Umivanje ali razkuževanje rok je obvezno po vsakem prijemanju kljuk (npr.
vstopanje v učilnico ali izstopanje iz nje, pri odhodu na stranišče ali ob prihodu s
stranišča), ograje stopnišča ali po dotikanju drugih površin.
Upoštevajmo zadostno medosebno razdaljo, vsaj 1,5 do 2 metra.
Odsvetujemo zbiranje v skupinah, razen v okviru učne skupine ali razreda. To
velja za celotno območje šole.
Zaprte prostore večkrat dnevno temeljito prezračimo, priporočamo po vsaki uri
(na stežaj odprta okna).
V šolski objekt naj vstopajo samo učenci in zaposleni, ostali le po potrebi in po
predhodni najavi. Upoštevajo naj vse potrebne ukrepe.

Dokument se spremeni/prilagodi v primeru spremenjene epidemiološke slike v državi.
Spremembe bodo skladne s priporočili in navodili NIJZ in MIZŠ.
Kranj, 4. 9. 2020
Ravnateljica Fani Bevk

