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Spoštovane ravnateljice, spoštovani ravnatelji, 

 

v okrožnici št. 6030-1/2020/76 smo vam posredovali osnovne informacije o organizaciji vzgojno- 

izobraževalnega dela v šolah, v tednu od 19. 10. 2020 do 23. 10. 2020.  

 

Delo se v tem tednu izvaja prilagojeno (povzemamo okrožnico 6030-1/2020/76):  

 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.  
 
 
Poleg navedenega vas prosimo, da pri organizaciji in izvedbi vzgojno-izobraževalnega procesa 
od ponedeljka, 19. oktobra 2020  upoštevate: 
   

 oblikovanje skupin, v katerih bo potekalo vzgojno-izobraževalno delo v prostorih šole, 
ostaja nespremenjeno, to je v matičnih oddelkih, kot je bilo načrtovano in že izvajano 
ob začetku šolskega leta, 

 izobraževanje na daljavo učitelji praviloma izvajajo od doma, v primerih, ko  to ni 
možno, pa v prostorih šole, 

 šole in zavodi ne načrtujejo dejavnosti izven pouka, ki bi vključevale združevanje 
učencev (interesne dejavnosti, izvenšolske dejavnosti), 

 tudi pri izvajanju jutranjega varstva in podaljšanega bivanja odsvetujemo združevanje 
učencev, če je le mogoče, 

 šola v naravi se praviloma ne izvaja,  

 plavalni tečaji, ekskurzije in praktični del prometne vzgoje za kolesarski izpit se ne 
izvajajo, 
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 dnevi dejavnosti se lahko izvedejo na šoli v okviru higienskih in splošnih priporočil, 

 v zaprtih šolskih športnih objektih se učenke in učence ne izvajajo dejavnosti, ki 
niso del programov vzgojno-izobraževalnega zavoda in jih izvajajo zunanji izvajalci; 
dovoli se le izvajanje športnih tekmovanj ter treningov registriranih športnikov v 
starostnih kategorijah »mlajši člani« in »člani«, vključenih v športne klube, 

 zagotavljanje računalniške opreme za učence, ki nimajo opreme za izobraževanje 
na daljavo, bo na enak način kot že v času izrednih ukrepov od marca do junija 2020, 
potekalo preko šol kjer se učenci šolajo; šole izposojajo opremo, ki jo že imajo, za 
dodatno opremo pa se lahko obrnejo na Akademsko in raziskovalno mrežo Slovenije- 
Arnes preko aplikacije EDO, 

 šola organizira šolsko prehrano za učence, ki obiskujejo pouk v prostorih šole, 

 organi šole (oddelčni učiteljski zbor, učiteljski zbor, strokovni aktivi, svet staršev, svet 
šole…) svoje delo opravljajo praviloma na daljavo (po trenutnem odloku do deset 
ljudi in v skladu s priporočili NIJZ). 
 

 

Za dodatna pojasnila se lahko obrnete na vodjo Sektorja za posebne potrebe mag. Polono Šoln 

Vrbinc (01 400 5238), vodjo Sektorja za osnovno šolstvo gospo Matejo Dover Emeršič (01 400 

5465) in posamezne svetovalce, s katerimi že sodelujete. Vprašanja v zvezi s športom pa 

naslovite gospodu Zvijezdanu Mikiču (01 400 5414). 

 

 

Lepo vas pozdravljamo, 

 

 

 

                                               Anton Baloh 

                                                                                             generalni direktor 

     Direktorat za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo 
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