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Izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela od 19. 10. 2020 do 23. 10. 2020

Spoštovane ravnateljice, spoštovani ravnatelji.
zaradi poslabšanja epidemiološke situacije in preprečevanja prenosa okužb s SARS-CoV-2 se
začasno, v tednu od 19. 10. 2020 do 23. 10. 2020 v osnovnih šolah, glasbenih šolah, osnovnih
šolah s prilagojenim programom, v zavodih za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami in
domovih za učence s posebnimi potrebami vzgojno-izobraževalno delo izvaja prilagojeno in
sicer:





osnovne šole: učenci od 1. do vključno 5. razreda se izobražujejo v šoli, učenci od
vključno 6. do 9. razreda se izobražujejo na daljavo;
glasbene šole: pouk se izvaja na daljavo;
zavodi za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami in osnovne šole s
prilagojenim programom: vsi programi se izvajajo v šoli oziroma zavodu;
domovi za učence s posebnimi potrebami: vzgojni program se izvaja v domu.

Predlagamo, da se o enotnem pristopu in pripravi učencev, ki bodo vključeni v izobraževanje na
daljavo, dogovorite v okviru strokovnih organov šole. Prehod na izvajanje pouka na daljavo naj
bo v skladu s priporočili, ki so jih vse šole prejele 20. avgusta in v skladu s pripravljenim
načrtom na šoli. Poteka naj preko vzpostavljenega enotnega komunikacijskega kanala na šoli.
Šole naj z izposojo opreme, ki je ne bodo nujno potrebovale, učencem, ki nimajo opreme,
omogočijo vključitev v pouk na daljavo. Za dodatne informacije in podporo pri izvajanju pouka
na daljavo se šole lahko obrnejo na predstojnice Območnih enot Zavoda RS za šolstvo.
Na ministrstvu vam bomo tudi v prihodnje prisluhnili in pomagali pri organizacijskih ter
morebitnih drugih izzivih. Z vprašanji se lahko obrnete na vodjo Sektorja za osnovno šolstvo
gospo Matejo Dover Emeršič in posamezne svetovalce, s katerimi že sodelujete. Verjamemo,
da bomo tudi tokrat s skupnimi močmi in doslednim spoštovanjem ukrepov uspeli izboljšati
trenutno epidemiološko situacijo.
Lepo vas pozdravljamo,
Anton Baloh
generalni direktor
Direktorat za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo

