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OKROŽNICA v zvezi z začasnim izvajanjem vzgojno-izobraževalne dejavnosti na daljavo

Spoštovani,
glede na izjemno resno epidemiološko situacijo in zaradi izvajanja ukrepov za preprečitev
širjenja virusa COVID19 se bo na podlagi sklepa ministrice za izobraževanje, znanost in šport, z
dne 14. oktobra 2020, od 19. oktobra 2020 do 25. 10. 2020 v srednjih šolah in od 19. 10. 2020
do 1. 11. 2020 višjih strokovnih šolah začasno pričel celotni pedagoški proces izvajati na
daljavo.
V zaprtih šolskih športnih objektih se prepoveduje izvajanje kakršnih koli dejavnosti, ki niso del
programov izobraževalnega zavoda, ki upravlja z konkretnim šolskim športnim objektom. Dovoli
se le izvajanje športnih tekmovanj ter treningov športnih klubov za registrirane športnike v
starostnih kategorijah mlajši člani in člani.
Izobraževanja na daljavo lahko učitelji izvajajo v prostorih šole oziroma od doma. Ob tem
posebej poudarjamo, da se mora na nivoju posameznega vzgojno-izobraževalnega zavoda
uporabljati enotni komunikacijski kanal.
Ker je prehod na pouk na daljavo predviden v prihodnjem tednu, je dijake potrebno pripraviti na
prehod. Predlagamo, da se najprej o enotnem pristopu dogovorite z učiteljskim zborom. 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 jo ne bodo nujno potrebovale,
dijakom, 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.
Dijaki, ki so že na praktičnem usposabljanju z delom, ga še naprej izvajajo v skladu z navodili in
ukrepi delodajalca. Enako velja za dijake, ki bi v tem času začeli z izvajanjem praktičnega
usposabljanja z delom. Če delodajalec tega ne bo zagotavljal in sprejemal dijakov, se
opravljanje praktičnega usposabljanja z delom preloži na kasnejši datum.

Dijaški domovi v tem času nadaljujete z izvajanjem svoje dejavnosti, pri čemer pozivamo, da
spodbudite kar največje število dijakov k odhodu domov in na ta način zagotovite varno okolje
tistim dijakom, ki doma nimajo ustreznih pogojev za delo in učenje na daljavo. Enako morajo
imeti možnost ostati v domu dijaki in študenti tujci.
O vseh nadaljnjih dejstvih vas bomo še naprej sprotno obveščali.
Upamo, da bomo s skupnimi močmi in doslednim spoštovanjem ukrepov uspeli izboljšati
epidemiološko sliko in se v najkrajšem času vrnili v šolske klopi in predavalnice.

Lep pozdrav.
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