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OBVESTILO O IZVAJANJU POUKA V TEDNU OD 1. 2. DO 5. 2. 2021 NA OŠ BREG
Spoštovani starši učencev OŠ Breg!
V okrožnici št. 6030-1/2021/17, z dne 28. 1. 2021, so nam bila posredovane informacije o izvajanju
vzgojno-izobraževalnega dela od 1. 2. 2021 dalje, kjer je bilo zapisano, da se vzgojno – izobraževalno
delo za učence od 1. do vključno 3. razreda izvaja, v ponedeljek, 1. 2. 2021, na daljavo. Zato so vas
včeraj in danes razredniki o tej možnosti obvestili. Danes so učitelji učencem nekatera gradiva, za
možnost izvedbo pouka na daljavo tudi posredovali.
V petek dne, 29. 1. 2021, smo tekom dneva bili obveščeni z okrožnico št. 6030-1/2021/18, kjer je bila
predvidena sprememba odloka, kjer se dovoljuje izvedba dejavnosti in pouka v šoli, v prvem triletju v
rdečih regijah za šole, ki so zmožne zagotoviti hitro testiranje zaposlenih sočasno v ponedeljek, 1. 2.
2021, izjemoma tudi dan prej, nedeljo, 31. 1. 2021.
Vlada R Slovenije, je v petek, 29. 1. 2021 na svoji dopisni seji, ki se je zaključila ob 18.30 uri, sprejela
spremembo odloka, kar pomeni, da se za učence, prvega triletja OŠ Breg, pouk od ponedeljka, dne 1.
2. 2021 do petka dne, 5. 2. 2021, izvaja v prostorih šole. O aktivnosti za ponedeljek vas bodo obvestili
razredniki.
Za učence od 4. do 9. razreda se bo pouk izvajal na daljavo tudi v tednu od 1.2. do 5.2.2021.
V nedeljo, 31. 1. 2021 in v ponedeljek, 1. 2. 2021, bo za zaposlene v osnovni šoli Breg (strokovne
delavce, ki so vključeni v dejavnosti 1. VIO, tehnično in administrativne delavce) potekalo hitro
testiranje na okužbo s SARS-CoV-2.
Zato bo od ponedeljka, 1. 2. 2021, pouk na naši šoli potekal na način, kot smo ga vzpostavili ta teden.
V naslednjem tednu so po šolskem koledarju predvidene govorilne ure in roditeljski sestanki. O
organizaciji in izvedbi le teh boste obveščeni s strani razrednikov učencev. Aktivnosti bodo potekale na
daljavo ob uporabi IKT.
Današnji dan je bil za nas, kot za vas poln negotovosti, poln vprašanj in tavanj. Spremembe so se
dogajale skozi cel dan in se še dogajajo. Velikokrat se znajdemo pred neznanim, nepričakovanim in
negotovim. Vsi zaposleni se bomo potrudili po svojih najboljših močeh, da bomo otrokom zagotovili
varnost, ustrezne higienske razmere in poskrbeli za zdravje vseh do tiste mere, kot je v danih razmera
z naše strani mogoče. Prosimo pa vas za veliko mero strpnosti, razumevanja in medsebojne pomoči,
ker tudi nam zmanjkuje moči.
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