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Zadeva: Priprava na ponovno izvedbo vzgojno-izobraževalnega dela v šolah

Spoštovane ravnateljice, spoštovani ravnatelji,
obveščamo vas, da je Vlada Republike Slovenije za sedem dni podaljšala ukrepe za zajezitev in
obvladovanje epidemije covid-19. To pomeni, da od ponedeljka, 30. 11. 2020 ostaja v veljavi
odlok o prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja v enakih določilih,
kot do sedaj. Izjema ostajajo zaposleni v zavodih in člani organov zavodov. Posledično ostaja v
veljavi tudi sklep ministrice o izobraževanju na daljavo. Vrtci še naprej delujejo v zmanjšanem
obsegu, ki zagotavlja nujno varstvo za otroke katerih starši so zaposleni in varstva ne morejo
zagotoviti na drug način, če tako odloči župan občine, na območju katere vrtec izvaja dejavnost.
V skladu s posvetovanjem s skupino ravnateljic in ravnateljev, ki ste jih v preteklem tednu v ta
namen imenovali v Združenju ravnateljic in ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva
Slovenije, vam pošiljamo okrožnico z informacijo o predvidenem vračanju učenk in učencev v
šole.
Vključitev vsaj dela učenk in učencev v šolske klopi je verjetnejša, če se bomo vsi potrudili
izboljšati epidemiološko situacijo v Sloveniji, od 7. 12. 2020 dalje. Ko bo odločitev o izvajanju
vzgojno-izobraževalnega dela v šolah sprejeta, vas bomo o tem nemudoma obvestili.
Dogovarjamo se, da se bodo v šole najprej vrnile učenke in učenci od 1. do vključno 3. razreda
ter vsi otroci s posebnimi potrebami, ki so vključeni v prilagojene in posebne programe. Istočasno
se bodo odprli tudi domovi za učence s posebnimi potrebami. Druge učenke in učenci od. 4. do
9. razreda se bodo še naprej izobraževali na daljavo. Izobraževanje na daljavo bo še naprej
potekalo tudi v glasbenih šolah.
V prostorih šole načrtujemo tudi izvajanje dopolnilnega pouka, drugih oblik individualne in
skupinske pomoči ter dodatne strokovne pomoči. V proces izobraževanja v šoli bi vključili tudi
učenke/učence, ki imajo tehnične težave pri spremljanju pouka na daljavo.
V nadaljevanju vam, v pomoč pri organizaciji in pripravi ponovnega vzgojno-izobraževalnega dela
v šoli (ko bo z Odlokom Vlade RS to dovoljeno), posredujemo nekaj nujnih informacij.

1. Vzgojno-izobraževalno delo v šoli
Vzgojno-izobraževalnega dela v prostorih šole naj se v skladu s priporočili NIJZ udeležujejo le
zdrave učenke in učenci ter zdravi zaposleni. Izvaja se le obvezni program, jutranje varstvo in
podaljšano bivanje.
Ob ponovnem odprtju šol se je treba zavedati, da je virus še vedno med nami in da vsaka
neprevidnost povzroči njegovo ponovno širjenje in tveganje za naslednji val obolevnosti
prebivalstva.
Prosimo vas, da pri organizaciji in izvedbi vzgojno-izobraževalnega dela nujno upoštevate:
1. Protokol prihodov in odhodov v/iz šolskih prostorov v skladu s priporočili zdravstvene stroke
(npr. prihod v šolo, odhodi v jedilnico, telovadnico, knjižnico, na WC…). Učenke/učenci naj
uporabljajo maske ves čas razen, ko so v učilnici samo s sošolci. Na obvezno uporabo mask
v prostorih šole in na zunanjih površinah šole opozorite tudi starše.
2. Izvajanje pouka poteka v matičnih oddelkih, če je možno pa izvajajte pouk v manjših učnih
skupinah. Dosledno je potrebno zagotoviti, da se učenke/učenci iz različnih oddelkov ali
učnih skupin ne združujejo niti v jutranjem varstvu niti v času podaljšanega bivanja. Z
vzdrževanjem stalne skupine učenk/učencev v mehurčku zmanjšujemo število stikov in
preprečujemo širjenje okužbe.
3. V učilnici in jedilnici naj učenke/učenci sedijo na razdalji vsaj 1.5 m, da s tem preprečujemo
kapljični prenos okužbe.
4. Učilnice, telovadnico, garderobe, jedilnico, sanitarije in druge prostore šole je potrebno v času
uporabe redno zračiti, vsaj vsako šolsko uro. Učenkam/učencem in zaposlenim priporočamo,
da imajo s seboj dodatna oblačila.
5. Ne načrtujte dejavnosti izven pouka, ki bi vključevale združevanje učenk/učencev (interesne
dejavnosti, izvenšolske dejavnosti).
6. Neobvezne izbirne predmete (NIP) izvajate samo v primeru, ko lahko učenke/učenci ostanejo
v svojih matičnih oddelkih. Če pri NIP-u združujete učenke/učence iz več oddelkov, pouka ne
izvajate. Učenke/učenci naj bodo ves čas prisotnosti v šoli v svojem mehurčku.
7. Jutranje varstvo in podaljšano bivanje se izvaja le znotraj matičnega oddelka ali skupine.
Šola organizira šolsko prehrano za učenke/učence, ki obiskujejo pouk v prostorih šole, in
zagotavlja topli obrok za vse učenke/učence od 4. do vključno 9. razreda ter dijakinje/dijake
v skladu z okrožnico št. 6030-1/2020/88.
8. Šola v naravi, plavalni tečaji, praktični del prometne vzgoje za kolesarski izpit in ekskurzije se
do nadaljnjega ne izvajajo. Ob tem priporočamo, da šole poseben poudarek namenjate
vzpodbujanju telesne dejavnosti in ohranjanju telesne zmogljivosti ter izvajate čim več
gibalnih oz. športnih aktivnosti ob upoštevanju preventivnih zdravstvenih ukrepov
(medosebna varnostna razdalja, zračenje prostora,..).
9. Priporočamo, da se dnevi dejavnosti izvedejo na šoli v okviru matičnega oddelka ali skupine
z upoštevanjem higienskih in splošnih zdravstvenih priporočil.
10. V zaprtih šolskih športnih objektih se za učenke/učence ne izvajajo dejavnosti, ki niso del
programov vzgojno-izobraževalnega zavoda in jih izvajajo zunanji izvajalci.
11. Ocenjevanje znanja, ki predstavlja ugotavljanje in vrednotenje, v kolikšni meri učenka/učenec
dosega v učnem načrtu določene cilje oziroma standarde znanja, naj v tem obdobju ne bo
prioriteta. Ob tem vas napotujemo na priloženi sklep ministrice, ki med drugim določa, da se
vzgojno-izobraževalno delo po obveznem predmetniku izvaja v enem ocenjevalnem obdobju,
ki traja od 1. 9. 2020 do 24. 6. 2021, razen za učenke/učence 9. razreda, kjer traja do 15. 6.
2021. Poseben poudarek naj bo na preverjanju znanja in zbiranju kakovostnih povratnih
informacij o učenkinem/učenčevem znanju in napredku. Pomembno je prednostno razvijanje
veščin in kompetenc ter ohranjanje kontinuiranega stika z vsemi učenkami/učenci za čim
boljši napredek v njihovem znanju.
2

12. Strokovne delavke in strokovni delavci naj zaradi možnosti prenosa okužbe opustijo
neformalna druženja (npr. v zbornici, hodnikih, kabinetih, pri malici,..), pri svojem delu pa naj
dosledno upoštevajo preventivne zdravstvene ukrepe (razkuževanje rok in prostora, nošenje
mask vseskozi, medosebna varnostna razdalja, zračenje prostorov najmanj enkrat v eni
šolski uri). Pri dejavnostih izven oddelka, npr. na sprehodih ali igrišču šole, učiteljice in učitelji
nosijo maske in se ne družijo med seboj. Vse pogovore naj opravijo po videokonferenci oz.
po telefonu.
13. Vodstva šol še naprej usmerjajo zaposlene in starše, da tudi v zasebnem življenju upoštevajo
priporočila NIJZ, ki za čas trajanja epidemije odsvetuje druženje z drugimi osebami izven
družine.
14. Organi šole (učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, strokovni aktivi, svet staršev, svet šole…)
svoje delo praviloma opravljajo na daljavo. Sestajanje v živo je do nadaljnjega odsvetovano.
15. Dodatno strokovno pomoč za učenke in učence s posebnimi potrebami, ki so v šoli, izvajajo
tudi mobilne učiteljice in učitelji za dodatno strokovno pomoč, vendar ob doslednem izvajanju
vseh priporočenih zdravstvenih ukrepov. Kjer je možno, naj dodatna strokovna pomoč še
vedno poteka na daljavo.

2. Izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela na daljavo
O odsotnosti učenk, učencev pri pouku zaradi zdravstvenih omejitev odloča pediater. Učenke in
učenci, ki zaradi zdravstvenih razlogov ne bodo mogli obiskovati pouka v prostorih šole, strokovni
delavci šole po ustaljenih komunikacijskih kanalih dnevno informirajo z obsegom učne snovi, ki
se je pri pouku obravnavala in jim posredujejo tudi pisna gradiva, ki so jih uporabljali pri
neposrednem pouku v oddelku ostali učenci. Poleg tega naj s temi učenkami in učenci strokovni
delavci tedensko izvedejo tudi več govorilnih ur na daljavo, kjer jim lahko poleg motiviranja za
šolsko delo podajo še razlago učne snovi in odgovorijo tudi na morebitna vprašanja.

3. Pomoč pri izvajanju pouka
Strokovne delavke in delavci CŠOD so pripravljeni pomagati pri izvedbi pedagoškega procesa na
daljavo ali na šoli. V ta namen imajo pripravljena številna gradiva, ki so lahko v pomoč učiteljicam
in učiteljem na šolah, prav tako lahko v sodelovanju z njimi izvajajo tudi dogovorjene aktivnosti z
učenkami in učenci. V primeru odsotnosti učiteljice/učitelja šole lahko vključite učiteljico/učitelja
CŠOD za nemoteno izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela.
Strokovne delavke in delavci CŠOD v lokalnih skupnostih nudijo individualno pomoč
učenkam/učencem, ki imajo težave s sodelovanjem pri pouku na daljavo iz različnih razlogov (kot
npr. socialna stiska, prostorska stiska, prisotnost nasilja v družini, tehnične težave, več šolajočih
otrok hkrati, medgeneracijsko nasilje v ruralnih okoljih).
Podporo pri učenju na daljavo jim zagotavljajo kot:
 individualno pomoč pri učenju s strani strokovnega osebja CŠOD (na daljavo ali na
prostem ob upoštevanju vseh potrebnih varnostnih ukrepov),
 tehnično pomoč pri vzpostavljanju pogojev za delo (internetna povezava, morebitne
težave pri uporabi programskih orodij na računalniku),
 razbremenilni pogovor za učenko/učenca in družino,
 pomoč pri načrtovanju učnega procesa/urnika,
 izvedbo športnih aktivnosti na daljavo.
Ob pomoči strokovnega kadra lahko šola na CŠOD naslovi tudi potrebo po nepedagoškem kadru
za pomoč v kuhinji oziroma za vzdrževanje prostorov.
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Za vse informacije in koordiniranje se šola obrne na tajnistvo@csod.si oziroma neposredno na
vodjo organizacijske enote CŠOD. Kontaktni podatki OE so na spletni strani www.csod.si.

4. Prevozi učencev
Glede načrtovanja dnevnih prevozov učenk in učencev v času vzgojno-izobraževalnega dela v
prostorih šole predlagamo, da se, ko bo znan datum vračanja v šole, povežete z lokalno
skupnostjo in ji sporočite vse potrebne podatke za izvajanje šolskih prevozov v spremenjenih
okoliščinah.
Predlagamo, da za varen prihod in odhod iz šole v čim večji meri poskrbijo tudi starši. Šolski
prevozi naj se izvajajo na način, ko so potniki v kombiju/avtobusu na sedežih v cikcak razporeditvi
in ob stalni uporabi mask ter razkuževanju rok.

S spoštovanjem,

Anton Baloh
generalni direktor
Direktorat za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo

Priloge:
1. Sklep o ukrepih za nemoteno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v osnovnih šolah
v šolskem letu 2020/2021
2. Sklep o ukrepih za nemoteno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v glasbenih šolah
v šolskem letu 2020/2021
3. Inšpektorat RS za šolstvo in šport – opozorila v zvezi s preverjanjem in ocenjevanjem
znanja
4. Priporočila za izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa v osnovnih šolah, glasbenih
šolah in šolah s prilagojenim programom
5. Ponudba usposabljanj za vrtce in šole
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