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Ljubljana, 26. 8. 2022

OBVESTILO OB ZAČETKU POUKA 2022/2023
Spoštovani starši, drage učenke in učenci!
Počitnice se počasi iztekajo in pred nami je novo šolsko leto. Po znanih informacijah se bo letošnje
šolsko leto začelo tako, kot smo bili vajeni pred marcem 2020, torej pred pojavom virusa Sars-Cov-2,
ki je sicer med nami še vedno aktiven, a nam zdravstvena stroka sporoča, da njegove posledice za
širše prebivalstvo niso več tako nevarne. Prav zaradi tega trenutno ni posebnih higienskih oz.
organizacijskih ukrepov.
Za začetek samo nekaj osnovnih izhodišč:
- V šolo naj prihajajo samo zdravi otroci.
- V šolo vstopajo izključno učenci in zaposleni (*Izjema je prevzem učencev iz podaljšanega
bivanja v popoldanskem času).
- Samotestiranje bo v primeru znakov obolelosti doma, v domačem okolju.
- Zaščitne maske so presoja posameznika, se pa priporočajo za vse ranljive skupine.
- Še vedno bo velik poudarek predvsem na umivanju rok, tudi razkuževanju, na ustrezni higieni
rok in kašlja.
- Šole smo zavezane k rednemu in pogostemu prezračevanju vseh prostorov.
- Ukrepi in smernice NIJZ ne bodo neposredno vplivale na samo organizacijo izvajanja
obveznega in razširjenega programa v 1. in 2. fazi epidemioloških razmer.

PRVI ŠOLSKI DAN (četrtek, 1. september, 2022)
1. SPREJEM ZA PRVOŠOLKE IN PRVOŠOLCE:
o
o

na Dolenjski cesti 20 ob 9.00 (1. a), 9. 30 (1. b), 10.00 (1. c) na šolskem igrišču, v
primeru slabega vremena bo sprejem na zunanjem stopnišču.
na PŠ Rudnik ob 10.15 na šolskem igrišču, v primeru slabega vremena bo sprejem v
spodnji avli.

2. PRIČETEK POUKA ZA UČENCE OD 2. DO 5. RAZREDA:
Dolenjska cesta 20
o jutranje varstvo za prijavljene učence poteka od 6.30 dalje,
o pričetek pouka ob 8.00,
o učenci se ob 7.45 zberejo na šolskem igrišču, od koder jih razredniki pospremijo v
matične učilnice, zbirna mesta po oddelkih bodo vidno označena,
o učenci s seboj prinesejo šolske copate in šolske potrebščine v skladu z navodili
razrednika, ki jih bodo starši prejeli po elektronski pošti,
o urniki oddelkov bodo objavljeni na spletni strani šole (meni Učenci in starši; podmeni
Urnik) do 31. 8. 2022,
o podaljšano bivanje poteka kot vsak šolski dan (do 15.40, dežurstvo do 16.30).
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Podružnična šola Rudnik
o
o
o
o
o
o
o

jutranje varstvo poteka od 6.30 dalje,
pričetek pouka ob 8.00,
učenci s seboj prinesejo šolske copate in šolske potrebščine v skladu z navodili
razrednika, ki jih bodo starši prejeli po elektronski pošti,
urniki oddelkov bodo objavljeni na spletni strani šole (meni Učenci in starši; podmeni
Urnik) do 31. 8. 2022,
učenci vozači: razpored jutranjih voženj in seznam učencev za posamezno vožnjo se
objavi na spletni strani šole do 31. 8. 2022,
razpored popoldanskih voženj učenci prejmejo v šoli (razpored popoldanske vožnje
za četrtek, 1. 9. 2022, se objavi na spletni strani šole do 31. 8. 2022),
podaljšano bivanje poteka kot vsak šolski dan (do 15.40, dežurstvo do 16.30).

3. PRIČETEK POUKA ZA UČENCE OD 6. DO 9. RAZREDA:
o pričetek pouka ob 8.20,
o učenci s seboj prinesejo šolske copate in šolske potrebščine za ČETRTKOV urnik,
o urniki oddelkov bodo objavljeni na spletni strani šole (meni Učenci in starši; podmeni
Urnik) do 31. 8. 2022,
o učenci imajo 5 ur pouka,
o učenci počakajo razrednike ob 8.10 na zbirnih mestih oddelkov (zbirna mesta po
oddelkih bodo vidno označena):
▪ 6. in 9. razred: pri vhodu A
▪ 7. in 8. razred pri vhodu B
o razredniki pospremijo učence v šolsko stavbo,
o učenci 6.–9. r. iz naselij Lipe in Črna vas, ki so upravičeni do prevoza in bi običajno
prejeli brezplačne Urbane in se vozili z avtobusom LPP (19 B), se bodo zaradi večjih
gradbenih del na cesti v Črno vas vozili s šolskim avtobusom,
o učenci 6.–9. r. iz smeri Ižanska cesta ali PŠR, ki so upravičeni do prevoza, se vozijo z
brezplačno Urbano (avtobus LPP št. 19I, 3, 27),
o učenci, ki bodo dobili Urbane na novo, jo bodo prejeli v šoli sredi meseca septembra
(do prejema Urbane prevoza v šolo in iz nje na avtobusu LPP ni potrebno plačevati).
4. PREVOZ S ŠOLSKIM AVTOBUSOM
LINIJA: OŠ Oskarja Kovačiča - Lipe-Hauptmanca - OŠ Oskarja Kovačiča (obvozna trasa)
Postajališče

pon - pet.

Postajališče

pon - pet.

Doring MPP
Capuder MPP

6.37
6.38

Ižica MPP
Hauptmance MPP smer Ig

7.02
7.06

Zidarjevec 2 MPP
Zidarjevec MPP

6.39
6.39

Hauptmance MPP smer center
Ižica MPP

7.08
7.10

Rutar MPP
Lipe MPP

6.41
6.42

Pri Maranzu MPP
Barje MPP

7.11
7.12

Kozler MPP
Lipe-obračališče

6.44
6.46

Iški most MPP
Lahova pot MPP

7.12
7.13

Kozler MPP
Lipe MPP

6.48
6.49

7.13
7.14

Rutar MPP

6.50

Zidarjevec MPP
Zidarjevec 2 MPP

6.50
6.51

Ilovica MPP
Ižanska MPP
OŠ Oskarja Kovačiča,
Dolenjska cesta 20
OŠ Oskarja Kovačiča,
Ob dolenjski železnici 48

Capuder MPP
Doring MPP

6.52
6.53

Brglezov štradon MPP
Plečnikova cerkev MPP

6.53
6.54

Pri Maranzu MPP

6.57

7.20
7.25
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PREHRANA
Prehrana bo organizirana že prvi šolski dan skladno s prijavami na šolsko prehrano, ki ste jih starši
oddali v šolo ob koncu šolskega leta 2021/22. Pogodbe o prehrani prejmejo učenci v šoli prvi šolski
dan (2 izvoda). En podpisan izvod učenci vrnejo naslednji dan razredniku.

PLAČEVANJE ZAPADLIH DENARNIH OBVEZNOSTI
Starše prosimo, da poravnajo morebitne zapadle denarne obveznosti do šole.

RAZREDNIKI V ŠOLSKEM LETU 2022/23
Dolenjska cesta 20
Oddelek
Razrednik
1. a
1. b
1. c
2. a
2. b
2. c
3. a
3. b
3. c
4. a
4. b
4. c
5. a
5. b
5. c

Marjana Krejan, Barbara
Pekolj
Katarina Tiršek, Franci
OblakFarkaš, Urška Černoš
Katja
Ana Rus
Tjaša Jakopin Verbole
Mojca Abbad
Barbara Kastelec
Irena Žitnik
Nuša Šinkovec
Mateja Andrejka
Irena Glinšek
Petra Kokalj
Anuša Mihelič
Mojca Trojar
Janja Rojc

PŠ Rudnik
Oddelek
1. d
2. d
3. d
4. d
5. d

Razrednik
Alenka Milavec, Tatjana
RovšekPrimec
Majda
Jasmina Begić
Andrej Perme
Manca Žuna

Ob dolenjski železnici 48
Oddelek
Razrednik
6. a
Barbara Begojev
6. b
Mojca Koren
6. c
Sara Primec
6. d
Kristina Kolbezen
7. a
Miha Kastelec
7. b
Belkisa Bosnić
7. c
Vatroslav Tomac
7. d
Helena Vindiš
8. a
Darijan Trojar
8. b
Petra Kajzer
8. c
Ernest Pirnat
8. d
Mojca Drašler

9. a
9. b
9. c
9. d

Špela Stele
Urška Lun
Barbara Bešter
Špela Marinko Čeh

Želimo vam miren vstop v novo šolsko leto, veliko zdravja in vse dobro,
Olga Kolar, ravnateljica s sodelavci.
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