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Datum:

T: 01 400 52 00
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Zadeva: Vzgojnodalje

v osnovnih

od 15. 2. 2021

ravnatelji,
, 11. 2. 2021 sprejela Odlok
h
v Uradnem listu Republike Slovenije.
veljati 13. februarja 2021 in bo veljal do 19. februarja 2021.
Z odlokom se za

od
ponedeljka, 15. 2. 2021, dalje.

V skladu s
6034-16/2020/1 z dne 24. 4. 2020,
-18/2020/ z dne 24. 4. 2020,
od 15. 2. do 19. 2. 2021 zimske

(razen

Vzgojnodelo v ostalih regijah
naprej izvajalo v homogenih oddelk

Prav tako bo vzgojno-

SARS-CoV-2, ki jih je pripravil in objavil NIJZ. Predmetni pouk v drugem in tretjem
anizacijo dela).
V glasbenih
potekal v obliki i

se bo skladno z
, medtem,

v celoti
Izjema, ki jo odlok pri

pouk

ouk skupinskih
asbene in plesne pripravnice, baleta, sodobnega

1. VzgojnoVzgojnoIzvaja se le obvezni program,

bivanje.

,

organizira
za te
oblikuje heteroge
, je uporaba
r zaposlene nujna tudi med dejavnostjo tako oblikovane skupine.

mask za u
zavedati, da
povzro

in da
e bolezni, zato vas prosimo, da pri organizaciji in izvedbi vzgojnoela

1. Protokol prihodov in odhodov v/
stroke

.
. Na obvezno
z

2. Izvajanje pouka poteka v
3. Pouk v
izvaja.
4.
5. Obvezni in neobvezni izbirni pre
oddelku. V primeru oblikovanja

in se organizira
. Skupine se lahko ne oblikujejo po spolu.
lahko izvajajo na daljavo
.

6.

ddelka ali
.

7.
do nadaljnjega ne izvajajo

namenjate

(medosebna varnostna razdalja

).

8.

i, v kateri se
izvaja pouk oddelka.
-1/2020/88.

9.

asu
uporabe

10. Izvajajo se
oddelka.
11. V
programov vzgojno12.

ne izvajajo dejavnosti, ki niso del
in jih izvajajo zunanji izvajalci.

13. O
svoje delo praviloma opravljajo na daljavo. Se
14. Do
s posebnimi potrebami
izvajajo
tudi
, vendar ob doslednem
venih ukrepov.
2. Izvajanje
omejitvami

vzgojno-

zdravstvenih omejitev
U
, ki zaradi zdravstvenih razlogov ne bodo mogli
strokovni
po ustaljenih komunikacijskih kanalih dnevno informirajo
se je pri pouku obravnavala in jim posredujejo tudi pisna gradiva, ki so jih uporabljali pri
neposrednem pouku v oddelku ostale/i
2

