Drage učenke in učenci, spoštovani starši!
Vlada RS je sprejela Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in
izobraževanja in zaradi naraščanja števila okužb in slabšanja epidemiološke situacije določila,
da se bo od 1. 4. 2021 do 11. 4. 2021 vzgojno-izobraževalno delo za učence izvajalo na
daljavo.
Dejavnosti bodo potekale preko spletnih učilnic in videokonferenc po urniku in na način, kot
so se izvajale v času dela na daljavo v jesenskem in zimskem času. Podrobnejša navodila
bodo učencem podali učitelji.
V prostorih šole bomo izvajali le pouk v kombiniranem oddelku prilagojenega programa z
nižjim izobrazbenim standardom.
Poskrbeli pa bomo tudi za nujno varstvo učencev, katerih oba starša ali eden od staršev, če
je samohranilec, so zaposleni v sektorjih kritične infrastrukture. Nujno varstvo bomo
organizirali (od 6.30 do 15.30) za zdrave učence od 1. do 3. razreda, katerih starši bodo
potrebo izkazali s pisno izjavo delodajalca, pri katerem so zaposleni. V primeru, da ste dolžni
še naprej opravljati svoje delo, ki je pomembno za delovanje družbe in države v izrednih
razmerah, izpolnite izjavo in jo oddajte razredničarki do srede, 31. 3. 2021.
V šolski kuhinji bomo pripravljali obroke za učence, ki bodo v nujnem varstvu, in tiste, ki se
bodo izobraževali v prostorih šole.
Na osnovi predhodne prijave bomo kosila zagotovili tudi za učence, ki se bodo izobraževali
na daljavo. Učenci ali njihov starši ga boste lahko prevzeli na vhodu v šolsko kuhinjo in ga
odnesli domov. Prijavo na kosilo oddajte v spletni aplikaciji, ki je objavljena na spletni strani
OŠ Mozirje.
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IZJAVA
V času izvajanja pouka na daljavo zaradi narave dela, ki ga opravljam, nujno potrebujem
varstvo za svojega otroka __________________________, učenca ___________razreda,
v času od ________ (navedite uro) do ______________ (navedite uro).
V varstvo
a) bomo otroka pripeljali z osebnim prevozom in prišli ponj,
b) bo otrok prihajal in odhajal sam.
Prilagam izjavo delodajalca.
Podpis staršev:

