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DELATI DOBRO 

V KORIST 

OTROKA, 

UČENCA.



SAMOTESTIRANJE UČENCEV

• Samotestiranje učencev je obvezno za vse učence od 1. 
do 9. razreda (pon., sre., pet. ali tor., čet.).

• Odlok vlade je objavljen v uradnem listu in je za 
vse obvezujoč.

• Pred prvim samotestiranjem učenci oddajo izpolnjen in s 
strani starša podpisan obrazec o samotestiranju učenca.



SAMOTESTIRANJE UČENCEV

• Pred prvim samotestiranjem učenci oddajo izpolnjen in s 

strani starša podpisan obrazec o samotestiranju učenca.

• Učenci ne morejo k pouku v šoli, če niso 

predhodno samotestirani.



• SAMOTESTIRANJE UČENCEV -

Možnosti za starše učencev od 1. do 3. 

razreda

- Starši lahko otroka samotestirajo v prostorih OŠPP-ja (v 
pritličju), v ponedeljek, sredo, petek med 7.00 do 8.00.

V kolikor pride otrok prvič v šolo v torek oziroma četrtek, 
o tem starš predhodno obvesti razrednika.



• SAMOTESTIRANJE UČENCEV -

Možnosti za starše učencev od 1.do 3. 

razreda

- Starši lahko peljejo otroka na COVID točko in 

prinesejo potrdilo na vpogled razredniku.

STARŠI, KI BODO PRISOTNI NA SAMOTESTIRANJU, 

MORAJO IZPOLNJEVATI PCT POGOJ IN PREDLOŽITI 

OSEBNI DOKUMENT.



SAMOTESTIRANJE UČENCEV

• Starši dvignete teste za samotestiranje šoloobveznih 

otrok z zdravstveno izkaznico v lekarnah in učenci jih v 

sredo prinesejo s seboj v šolo.

• Če vaš otrok izpolnjuje pogoj prebolevnosti ali 

cepljenja, prosimo, da potrdilo prinese na vpogled 

razredniku ali razredničarki, saj se mu v tem primeru 

ni treba samotestirati.



SAMOTESTIRANJE UČENCEV

• Prosimo Vas, da v šolo ne pošiljate otroka, ki kaže 
znake kakršnekoli bolezni.

• Otrok, ki mu ne dovoljujete samotestiranja v šoli mora 
ostati doma in bo imel pouk na daljavo.

• UČENCI MORAJO PODPISANO SOGLASJE PRINESTI V 
ŠOLO V TOREK, 16. 11. 2021.



UPORABA ZAŠČITNIH MASK 

Uporaba zaščitne maske je obvezna pri gibanju in 

zadrževanju v vseh zaprtih prostorih in tudi na odprtih 

prostorih, če ni mogoče zagotoviti razdalje 1,5 m.



SKUPAJ ZMOREMO

SPOŠTOVANJE,

ZAUPANJE,

SODELOVANJE,

STRPNA 

KOMUNIKACIJA.



HVALA ZA SODELOVANJE

NAJDITE VSAK DAN 

RAZLOG ZA VESELJE IN 

OSTANITE ZDRAVI.

Anita Ambrož


