
ORGANIZACIJA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA 
od 1. 9. 2021 dalje 

 
PRIHODI V ŠOLO, ODHOD IZ NJE  

Šolsko leto 2021/22 se začne v sredo, 1. septembra 2021, šolski zvonec bo zazvonil 

ob 7.55. 

Učenci vozači bodo v šolo prišli s šolskimi avtobusi po priloženem voznem redu. 

Domačini prihajajo v šolo od 7.40 do 7.50, ko se zaprejo šolska  vrata.  

Učenci od 1. do 5. razreda vstopajo v učilnice skozi zunanje vhode v učilnice (Komen) 

oz. skozi učilnice 5. in 6. razreda ter glavni vhod (Štanjel), ostali skozi glavni vhod in 

se preobujejo v garderobi. 

V šolo prihajajo učenci sami, starši jih pospremijo do vrat učilnice in jih tam po 

koncu podaljšanega bivanja tudi sprejmejo. 

Za učence 1. razreda je organizirano jutranje varstvo v učilnici jutranjega varstva 

od 6.30 dalje v Komnu, v Štanjelu bomo potrebe po jutranjem varstvu reševali na 

drugačen način.  

Domačini gredo domov takoj po koncu pouka in drugih organiziranih šolskih 

dejavnosti, razen tistih, ki so v podaljšanem bivanju.  

 

PODALJŠANO BIVANJE 

- Natančnejšo organizacijo bivanja (izjava o odhodu domov) v OPB bodo starši 

opredelili 1. 9.2021 na posebnem obrazcu.  

- Zaradi zagotavljanja nemotenega vzgojno-izobraževalnega dela starše naprošamo, 

da se držijo urnika in počakajo na otroka pred učilnico. 

 

ORGANIZACIJA 1. ŠOLSKEGA DNE 

1. Prvega septembra se bomo zbrali na šolskem dvorišču ob 7.55, vsak razred ob 

svojem razredniku in sorazredniku. V primeru slabega vremena bo sprejem v 

matičnih učilnicah. 

2. Prvošolci pridejo v šolo ob spremstvu staršev ob 9.00 v Komnu in 11.00 v Štanjelu.  

3. Pouk od 2. do 9. razreda bo prvi šolski dan potekal po urniku od 3. šolske ure dalje 

(prvi dve uri bosta razredni uri).  

4. Na šoli bo organizirana malica in kosilo za vse junija prijavljene učence. Če učenec 

prvi  šolski dan ne bo kosil, starši poskrbijo za pravočasno odjavo.  

5. Odhod avtobusov v vse smeri bo ob 13.30 izpred šole v Komnu in z ustreznim 

razmikom izpred šole v Štanjelu.  

6. Urniki razredov bodo na šolski spletni strani objavljeni najkasneje v torek, 31. 

avgusta.  

 

POUK 

Za vse učence bo pouk potekal v skladu s šolskim koledarjem po t. i. modelu B, kar 

pomeni:  

- Vsi učenci se izobražujejo v šoli v skladu s priporočili NIJZ.  



- V šolo vstopajo le zdrave osebe: učenci in zaposleni ter obiskovalci.  

- Pouk bo za vse učence potekal v matičnih učilnicah, z izjemo pouka za učence od 6. 

do 9. razreda, ki nujno terja kabinetni pouk (TIT, FIZ, GEO, LUM, GUM).  

- V skladu z zmožnostmi bomo izvedli ves obvezni in razširjeni program.  

- V šoli bodo učence v matičnih učilnicah pričakali razredniki (od 1. do 5. razreda) 

oz. dežurni učitelji (6. do 9. razred).  

 

ORGANIZIRANA PREHRANA 

- Učenci bodo malicali v matičnih učilnicah oz. v VNP, o čemer bodo obveščeni 1. 

šolski dan. Za malico naj v šolo prinesejo tekstilni prtiček, za dnevno hidracijo pa naj 

imajo s seboj stekleničko.  

- Kosilo bo organizirano po razporedu, da bo prihajalo do čim manjšega mešanja 

učencev v jedilnici.  

- Ker bo po kosilu tudi pouk, bo odhod učencev od 1. do 5. razreda, ki ne bodo imeli v 

šoli kosila in ponje prihajajo starši, ob 13.00. Starši jih tedaj počakajo pred šolo.  

 

SKRB ZA LASTNO ZDRAVJE IN VARNOST VSEH (PREPREČEVANJE OKUŽBE)  

Za ohranitev zdravja in preprečitev širjenja okužbe s COVID – 19 bomo upoštevali 

temeljna načela varnosti:  

- v šolo prihajamo le zdravi učenci in zaposleni,  

- v šolskih prostorih spoštujemo medosebno varnostno razdaljo,  

- maske nosimo povsod tam, kjer ni mogoče zagotavljati varnostne razdalje (tudi na 

avtobusu),  

- učenci od 6. do 9. razreda nosijo maske ves čas pouka in  v skupnih prostorih, 

razen v telovadnici, 

- posebno skrb namenjamo umivanju oz. razkuževanju rok,  

- skrbimo za higieno kihanja in kašljanja,  

- v prostem času poskrbimo za dovolj gibanja na prostem, 

- skrbimo za pogosto in temeljito zračenje prostorov, 

NIJZ priporoča samotestiranje učencev od 7. do 9. razreda. Testi za samotestiranje 

učencev bodo na voljo v lekarnah od ponedeljka, 30. 8. 2021. V skladu z navodilom 

Ministrstva za zdravje, bodo lekarne teste brez posebnih potrdil izdajale staršem 

ali zakonitim zastopnikom s Kartico obveznega zdravstvenega zavarovanja 

otroka. Učenci se samotestirajo (prostovoljno) 1 krat tedensko in v primeru 

pozitivnega testa ostanejo doma ter obvestijo razrednika in zdravnika.  

 Obiskovalci šole prihajajo v šolske prostore s pogojem PCT. Za krajše obiske se 

obiskovalci telefonsko ali preko domofona javijo tajnici, slednja jih nato sprejme 

pred šolo. 



SODELOVANJE S STARŠI  

- Prvi roditeljski sestanek bomo izvedli videokonferenčno med 9. in 14. septembrom. 

- Govorilne ure bomo izvajali videokonferenčno (izjemoma v živo) v času govorilnih ur 

posameznega učitelja, po predhodni najavi.  

- Strokovni delavci (učitelji) so staršem na razpolago po telefonu ali 

videokonferenčno v času govorilnih ur, ostali pa v času uradnih ur, navedenih v 

Publikaciji.  

- S starši bomo elektronsko komunicirali po sporočilih (modul Komunikacija) v e 

asistentu, delavci pa smo dosegljivi tudi na službene e naslove.  

 

 

Želimo vam zdravja, strpnosti in medsebojnega zaupanja, saj bomo v izjemnih 

razmerah le tako lahko zagotavljali prepotreben pedagoški mir, ki nam bo zagotovil 

korektno, strokovno in kvalitetno izvedbo vzgojno-izobraževalnega dela.  

Ostanite zdravi in srečno v novo šolsko leto.  

Komen, 28. 8. 2021                                                                 Nives Cek, ravnateljica 

 
 

 


