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Zadeva. Vzgojno-izobraievalno delo od 8. 31021 dalie 
)

Spogtovane ravnateljice, spostovani ravnatelji in direktorji.

obveseamo vas, da je Vlada RS dne 3. 3. 202'l sprejela nov Odlok o zacasni prepovedi zbiranja
l.iudi v zavodih s podrodla vzgoje in izob.azevanla ter untveeah in samostojnih visokogolskih
zavodih, ki bo objavljen v Uradnem listu Republike Slovenrje. Odlok bo zadel veljati 5 marca
2021 in bo veljal do 12. marca 2021.

Odlok za izvajanje vzgojno-izobrazevalnih programov v vrtcih, osnovnih solah, glasben,h Solah,
osnovnih Solah s prilagolenim programom in v zavodih za vzgojo in izobra2evanje otrok in
mladostnikov s posebnimi pokebami ne prinasa novosli.

V prostorih glasbene Sole se Se vedno v celoti izvaja individualni pouk. Pouk predmetov, ki se
izvajajo skupinsko, Se naprej poteka v obliki izobrazevanja na daljavo.

Ponovno Zelimo opozoriti, da naj se vzgojno-izobraZevalnega dela v prostorih Sole po
priporoCilih NUZ udelezujejo le zdravi otroci in zdravi zaposleni. 2e v prejsnji okroZnici smo
vam posredovali povezavo na nova Navodila vzgojno-izobrazevalnim zavodom (VlZ) ob sumu
ali potrjenem prlmeru okuzbe s SARS-CoV-2 v zavodu, kijih uporabljajte pri organizaciji dela.

Spremenlen je tudi odlok o zaeasnih ukrepih za zmanjsanje tveganja okuzbe in Sirjenla okuzbe
z virusom SARS-CoV-2. Po novem je uporaba zaSditnih mask za u0enkeJueence od 0. razreda
osnovne Sole oziroma od dopolnjenega 't2. letr dalie v vseh razredih obvezna. Prav tako je
obvezna uporaba zascitnih mask za uciteljice/uditelje v osnovnih solah Uporaba zascitnih mask
ni obvezna za otroke do dopolnjenega 6. leta starosti ter za ueenke/ueence od 1. razreda do
vkljucno 5. razreda osnovne sole, izkl,ueno ko so v matienemu oddelku. zaseitna maska ni

obvezna za vzgojiteljice/vzgo,itelie predSolskih otrok in vzgojiteljice/vzgojitelje predsolskih

otrok-pomoenike pri opravljanju neposrednega dela z otroki. Kljub temu priporoeamo, da vsi

strokovni delavci pri neposrednem delu z otroki za svojo varnost in zaseito, vseskozi

uporabliajo zaSeitno masko.

Na obvezno uporabo mask v prostorih vrtca rn Sole in na zunaniih povrsinah vrtca in Sole

opozorite tudi starse.

Podrobnejsa navodila v zYezi z oryanizaciio in izvedbo vzgo.ino-izobrazevalnega dela smo vam
posredovali v okroznici St. 6030-1/2021/24 z d^e 11 . 2. 2021.



Glede testiranja zaposlenih veliaio nevodila iz okroznice st. 6oge-1t2oz1tz6 z dne ig.2.zo21 .

Priporodamo, da 6im ved aktivnosti in pouka Sporta izvedete zunaj.

Priporoiamo iudi, da udenci od 1 do 5. razreda za svoio vamost in zasaito vseskozi uporabljEio
za$ditno masko.

Podaljsano bivanje se izvaja za ua€nke/uoence od 1. do 3. razreda. Za uaenk€/ut€nce 4. in S.
razreda se priporo6a, da Sola v dogovoru s starsi organizira podaljsano bivanie le za trste
udenke/uaence, ki to nujno pokebujelo Za otroke v prilagojenih in posebnih programih se
podaljsano bivanje izvaja za vs€ otroke.

S spoStovanjem

mag. Helena Kujund2i6 Lukacek
v. d. generalne direktorice

Olrektorat za predsolsko vzgojo in osnovno Solstvo
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Zad€va: lzvadba naclonalnaga provorlanj. znanja v Solskom l6tu 2020/202,1 - napoysd
arsdani. raynsbliic in ravnateliev

SpoStovane ravnateljice, spottovani ravnatelji,

kot ste seznanleni, je bilo v letosnjem Solskem letu re veckrat jzpostavtjeno stalisce Mrnrstrstva
za izobtaaeyanq, znanost in Sport (MIZS) ter Drzavne komisUe za naoonatno prevenanle znanJa
da se bo v Solskem lefu 2O2Of2021 nacionalno preverranle znan a (NpZ) sktadno z zakonodalnrmr
podlagami izvedlo y 6 in 9 razredu v aasovnih lermrnrh, kl so dolo6ent s Sotskrm kotedarlem
Enako velja tudr za poskusno preve4anle znanla v 3. razredu na ttstih osnovnih Solah, kl so se v
poskus prostovoljno vkljucile Prepricani smo da Sotski srstem na vseh ravneh (nacionatnr, Sotski
razredni in na ravni ucenca), Se zlasti po dolgi izvedbi pouka na dallavo rn neizvedbr NpZ v
lanskem Solskem letu zarddi posebnih razmer, nuJno potrebule primerljrvo in oblektivno povratno
iniormacijo o tem, l€ko ucenci dosegalo v ucflih nac.tih postavllene crlje rn standarde znanla rn
koliksne so razlike med ucenci v doseganju teh standardov.

V letosnjem Solskem letu bo informac{a o doserkih na NpZ Se posebel pomembna, sal se bo
moZno s slrokovno analizo poglobiti v dose2ke letosnJe gener:lcue ua,encev ki se Je vec mesecev
rzobra2evala na daljavo. Dodatna rntormacija o doserkih bo tetos Se posebe, dobrodosla za
ucence rn njihove starse. Ugotovitve bodo na tolski ravni slulile predvsem samoevalvaciji rn

nadrtovanju vzgojnGrzobrarevalnega dela v prihodnje, na naconalni ravni pa bodo v pomoc pfl
spreJemanju odlocilev o razvoJu izobrarevalnega sislema Kljub temu pa je treba opozonti da so
doserki ucencev na NPZ lahko samo eden izmed elementov evalvacile ucinkov pouka na dallavo
rn Se ne morelo neposredno uporabiti za evalvacilo izvalanja izobrarevan a na daljavo
lnformacije tz NPZ 2O20DO21 bodo vkljuaene v Sirti srstem zbiranla podatkov o izvajanlu in

ucinkih izobrarevanje na daljavo - evalvacrjsko Studijo, k bo osnova za nacrtovanle nadaljnjih
kompenzacijskih ukrepov pri odpravi morebitnih primanlkljajev

ObveSaamo vas, da bo v zvezi z izvedbo NPZ v Solskem lelu 202OnO21 organizirano sre6an,e.
ki bo potekalo v petek, 5. marca 2021, preko spl6tn6 aplikacije Ddavnega izpitnega centra. Vabilo
boste pre,eli v prihodnjih dneh

Na srecanJu bo MIZS predstavilo nacrt aktivnosti zbiranja podatkov o poteku in ueinkih
izobE evanja na daljavo ter predvrdenih kompenzacijskih ukreprh, Drravna komisrja za vodenje
nacionalnega preverjanja znanja in Drzavni izpitni center pa bosta v tem okviru predslavila vlogo
rn pomen nacionalnega preverjanja znanja v tem Solskem letu.
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Zavedamo se, da izvedba NPZ za Solski prostor pomeni dodatno delo in obremenitev v sedanJih
zahtevnih razmerah vkljuC€vanja ucencev v obiCajno aolsko deto po dolgotrajnem izobrarevanju
na daljavo. Hkrati pa ,elimo poudaril uporabnost objektimih dodalnih inbrmacij, kijih NpZ nudi
vsem deleZnikom in so v tem Casu 5e posebe.i pomembne.

Z lepimi pozdravi

Damir
DR2A
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Uradni list RS, it.l82/2020

Yeljaod ll. 12.2020

Na podlagi l. in 3. todke

{uer
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prvega odstavka 105. 6lena Zakona o zadasnih ukrepih

(1lza omilitev in odpravo posledic COVID-I9 (Uradni list RS, it. 152120 n 175/20 -
ZruOPDVE) ministrica zaiznbralevar$e, znanost in Sport sprejme

SKLEP o ukrepih za nemoteno opravljanje
yzgojno-tzobraLevalnega dela v osnovnih Solah v

Solskem letu 202012021
l. ilen

(vsebina sklepa)
S tem sklepom se, zaradi nemotenega izvajanja vzgojno-izobraZevalnega dela v

Soli ali na daljavo, doloia organizacija wzgojno-izobraievalnega dela in ocenjeva-
nje znanja udencev v Solskem 1etu202012021.

2. Elen
(organizacija rzgojno-izobraievalnega dela in ocenievanie znanja uiencev)

(1) Vzgojno-izobraZevalno delo po obveznem predmetniku se izvaja v enem
ocenjevalnem obdobju, ki haja od l. septembra2O2O do 24.junija 2O2l,razenza
udence 9. razreda, ki se jim ocenjevalno obdobje zakljudi 15. j'.nija 2021.

(2) Ocenjevanje zranja se izvaja pred udenci oddelka ali udne skupine, v dasu
izobraZevania na dallavo pa lahko tudi individualno.

(3) Pri predmetih, za katere sta s predmetnikom doloieni najved dve uri te-
densko, se znanje udenca oceni najmanj dvakrat v Solskem letu oziroma najmauj
enkrat v Solskem letu, de se tak predmetiz.raja po fleksibilnem predmetniku. Pri
predmetih, za katere predmefnik doloCa tri ali ved ur tedensko, se znanje uienca
oceni najmanj trikrat v Solskem letu.

(4) Pri ocenjevanju zranja iz posameznega predmeta uditelj uporablja razlidne
nadine ocenjevanja, pri demer vse ocene ne smejo biti pridobljene le pisno, razen
de pri predmetu, za kateregaje s predmetnikom dolodeno manj kot dve uri tedensko
in se izvaja po fleksibilnem predmehriku, udenca ni moino oceniti ved kot enkrat.

KONENA DOLoEBA
3. Clen

(zaietek veljavnosti)
Ta sklep zadne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slo-

venije.
*. oo7o-94rzozo
Ljubljana" dne 9. decembra20}A
EVA 2020-3330-0080
Prof. dr. Simona Kustec ministrica zauobraievanje, znanost in Sport
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