PROTOKOL SAMOTESTIRANJA UČENCEV V OŠ TONETA ČUFARJA
Priprava

Naloge
razrednika
Izvedba

Nadzor
učitelja

V petek, torek, četrtek: popoldanska čistilka v učilnicah, kjer poteka testiranje, na katedru pripravi: papirnate brisače, črno vrečko za
odpadke, rokavice za enkratno uporabo za učitelja.
Čistilka razkuži mize in zaklene vrata učilnice.
16. 11. 2021 zberejo podatke o PC in učencih, ki se bodo samotestirali. Pred prvim testiranjem se razrednik z učenci pogovori, z njimi
pogleda demonstracijski video film. Plastificirana navodila o samotestiranju nalepi v učilnico.
Samotestiranje za učence poteka ob ponedeljkih, sredah in petkih:
- ob 7.30 za učence, ki začnejo s poukom preduro,
- 8.20 za učence, ki s poukom začnejo prvo šolsko uro,
- če učenec iz različnih razlogov pride k pouku kasneje, učenec testiranje izvede v sobi za sproščanje pod nadzorom dežurnega
(SP) učitelja.
- če imajo učenci dejavnosti zunaj šole, se testirajo 30 min pred odhodom pod nadzorom razrednika oz. učitelja, ki je vodja
dejavnosti.
Samotestiranje poteka v učilnicah, kjer imajo učenci pouk PU oz. 1. uro. Učenci, ki imajo 1. uro ŠPO, se samotestirajo v uč. 13.
Samotestiranje učencev poteka v prisotnosti učitelja, ki ima na dan testiranja v oddelku prvi učno uro (PU in 1. ura).
16. 11. in 17. 11. 2021:
- učitelj predhodno sam pogleda potek samotestiranja: https://www.nijz.si/sl/samotestiranje.
- prvi dan testiranja učencem razdeli slikovna navodila in pomaga učencem prepoznati pribor za testiranje, če bi bil pribor
drugačen.
Učitelj, ki nadzira samotestiranje, skrbi, da:
- učenec na papirnato brisačko pripravi pribor za samotestiranje,
- po končanem samotestiranju učenec zadrži testno ploščico,
- učenec pomožni pribor odvrže v črno vrečo in razkuži mizo,
- po 15 minutah, ko se pokaže rezultat samotestiranja, učenec rezultat pravilno zabeleži v svoj evidenčni list (datum, rezultat,
podpis) in nato testno ploščico odvrže v črno vrečko.
Po končanem postopku samotestiranja učitelj črno vrečko zaveže in jo odloži v označen zabojnik ob ograji nasproti WC dečki v
vsakem nadstropju.
Če je učenec na samotestiranju pozitiven, učitelj učenca napoti v knjižnico (kjer že čaka dežurni učitelj), tajnica pa pokliče starše, da
pridejo ponj.
Učitelji ne vodijo nobenih evidenc, samo podpišejo že pripravljeni obrazec, da se je samotestiranje izvedlo.
Učitelj nadzoruje samotestiranje učencev in skrbi, da učenci upoštevajo navodila izvedbe.

Potek
samotestiranja

Učenec si umije in razkuži roke ter pripravi komplet za samotestiranje na papirnato brisačko. Komplet prinese od doma. Če ga pozabi,
ga dobi v šoli, staršem pa se (če ga učenec pozabi večkrat) zaračuna na položnici za prehrano.
Učitelj preveri, da vsak učenec sedi za svojo mizo.
Učitelj vodi testiranje, tako da daje navodila, kasneje učenec sam sledi slikovnim navodilom:
1) odstrani pokrovček na mali plastenki in vsebino iztisne v epruveto,
2) v eni roki drži epruveto, z drugo roko si odvzame bris iz obeh nosnic,
3) vstavi bris v epruveto in z njim 20 sekund meša in zavrti vsaj 5-krat,
4) zapre epruveto s pokrovčkom s tulcem navzgor,
5) previdno nakapa iz epruvete 3 kapljice v manjšo odprtino na testni ploščici,
6) testno ploščico odstavi na rob mize in počaka 15 minut na rezultat.
Medtem ko učenec čaka na rezultat, odvrže pribor v črno vrečo, testno tablico pa odvrže v črno vrečo po 15 minutah, ko je odčital
rezultat. Učitelj odčita rezultat na testni ploščici in ga zabeleži na učenčev evidenčni list (datum, rezultat, podpis), učenec list pospravi
v mapo v torbo. Evidenčni list mora imeti učenec vsak dan seboj.
Če je rezultat samotestiranja negativen, učenec nadaljuje s poukom, če je rezultat samotestiranja pozitiven, se učenec umakne v
učilnico 13, kjer čaka dežurni učitelj.

Po končanem
samotestiranju
Prostor

Izvedba pouka
na daljavo

Če učenec na dan samotestiranja manjka, se samotestira takoj naslednji dan, ko pride v šolo. Učenec pride v šolo 20 minut pred
začetkom pouka in samotestiranje najavi pri dežurnem učitelju ob glavnem vhodu. Dežurni učitelj ga napoti do pomočnice ravnateljice,
ki določi prostor in nadzornega učitelja.
- Učitelj po končanem postopku samotestiranja vrečko zaveže in jo odloži v zabojnik ob ograji nasproti WC dečki.
- Hišnik vrečke med 1. uro odstrani in z odpadki ravna po navodilih protokola (72 ur ločeno od drugih odpadkov, označene in
zaprte vreče, mešani odpadki).
- Samotestiranje praviloma poteka v matičnih učilnicah z učitelji, ki imajo v oddelku prvi pouk na urniku.
- Izbirni predmeti v preduri: samotestiranje v preduri poteka ob prisotnosti učitelja (ob 7.20), ki izvaja izbirni predmet v učilnici
za IP.
- IP šport: samotestiranje se izvede v učilnici 13 ob 7.20.
- Učenci, ki odklonijo samotestiranje, imajo pouk na daljavo do preklica odloka.
- Učitelj v spletne učilnice objavi navodila, jih usmeri do gradiv, naloži učne liste, ki jih tudi sicer uporablja pri pouku.
- Učitelj z učencem vzpostavi kontakt v času, ko je predmet na urniku, če mu delo s skupino učencev v učilnici to dopušča.
- Govorilne ure potekajo na daljavo.
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