
 

OBVESTILO ZA UČENCE 8. IN 9 RAZREDA 
ORAGANIZACIJA POUKA OD 1.3.2021 

 
 OKVIRNI POTEK VSTOPANJA V ŠOLO 

 

- Učence bodo sprejeli učitelji, ki imajo na urniku 1. šolsko uro pouk v posameznem oddelku, ali 

učitelj, ki nadomešča. 

- Učenci počakajo na vstop v šolo pred dodeljenim vhodom s svojim oddelkom.  

- Pred vstopom v šolo jih dežurni učitelj opozori na delitev oddelkov v skupine. Številke učilnic 

skupin so  zapisane v spodnji tabeli. 

- Oddelki vstopajo v šolo  ločeno, z nekaj minutnim zamikom. Pri tem ohranjajo varnostno razdaljo. 

- Dežurni učitelji učencem oddelka razkuži roke pri vstopu v šolo.  

- Nato vstopi v šolo naslednji razred/oddelek. 

 

 VHODI ZA UČENCE  

Učenci 8. in 9 r. se v nekaterih oddelkih delijo na polovico, kar pomeni, da še vedno zadostimo 

kriteriju poučevanja v t.i. mehurčkih. Zato smo naredili novo razporeditev oddelkov in učiteljev. 

Učenci predmetne stopnje vstopajo v šolo preko štirih vhodov na PS. Spremembe in dopolnitve, 

ki so nastale zaradi delitve oddelkov 8. in 9. razreda pri predmetih TJA, SLJ in MAT, so označene 

z rdečo barvo. Pri ostalih predmetih se učenci ponovno združijo v matični učilnici. 

 
VHOD ŠTEVILKA UČILNICE 

1. VHOD (PRI TAJNIŠTVU)   
 

 

9.c/1 28 matična učilnica 

9.c/2  28 (v skupinah 18) 

6.b 26 

6.c 27 

2. VHOD (z dvorišča mimo zdravstvenega 
doma, skozi steklena vrata)  
 

 

7.c 29 

7.d 24 

9.b (se ne deli) 23 

3. VHOD (z dvorišča, mimo 
zdravstvenega doma skozi steklena vrata) 

 

7.b 31 

8.a/1 22 (matična učilnica) 

8.a/2  22 (v skupini 18) 

8.b/1 20 

8.b/2 20 (v skupini 14) 

8.c (se ne deli) 30 

4. VHOD (glavni vhod predmetne stopnje, 
skozi garderobo)   
 

 

6.a 15 

6.d 21 

7.a 16 

9.a (se ne deli) 19 

 

 

 SKUPINE UČENCEV 
V ponedeljek, 1.3.2021,  se učenci zberejo v matičnih učilnicah in jim učitelji, ki imajo prvo uro 

povedo, kako bo potekal pouk v skupinah. 

Vodstvo 


