V Kamniku, 6. 11. 2020

Obvestilo o izvajanju programov v CIRIUS Kamnik od 9. 11. 2020 dalje
Spoštovani starši in skrbniki,
obveščamo vas, da se bo na podlagi okrožnice MIZŠ z dne, 5. 11. 2020, zaradi še vedno slabe
epidemiološke situacije in preprečevanja prenosa okužb s SARS-CoV-2 v šolskem letu 2020/21
pouk za vse otroke in mladostnike CIRIUS Kamnik od ponedeljka, 9. 11. 2020, izvajal na daljavo.
Obvestilo o organizaciji pouka na daljavo boste s strani razrednikov osnovne šole prejeli v
ponedeljek. Starši srednješolcev pa ste bili o tem že obveščeni. V času pouka na daljavo bodo
imeli otroci in mladostniki možnost podpore tudi s strani vzgojiteljev in svetovalne službe.
Posredujemo vam e-naslov svetovalne službe, kamor se lahko obrnete za morebitno pomoč:
psihologinja Mateja Kralj za OŠ učence, e-naslov: mateja.kralj@cirius-kamnik.si
socialna delavka Irena Praznik za SŠ dijake, e-naslov: irena.praznik@cirius-kamnik.si
Starše učencev OŠ, ki imajo težave pri internetnih povezavah, nimajo računalnika ali tablice,
prosimo, da nam to sporočite do nedelje, 8. 11. 2020, do 17.00 na e-naslov pomočnice
ravnateljice OŠ: maja.poljansek@cirius-kamnik.si
Obveščamo vas, da imajo učenci in dijaki, za katere je v času zaostrenih epidemioloških razmer
organizirano izobraževanje na daljavo, možnost brezplačnega toplega obroka. Brezplačni topli
obrok pripada tistim, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o
otroškem dodatku ali državni štipendiji ali odločbi na podlagi vloge za priznanje pravice do
subvencije malice ali kosila, ne presega 382,82 € (3. dohodkovni razred otroškega dodatka
oziroma 2. razred državne štipendije).
V primeru, da bi obrok potrebovali, vas vljudno prosimo, da nam to sporočite do ponedeljka,
9. 11. 2020, do 12.00 na e-naslov socialne delavke Katje Kadivec:
katja.kadivec@cirius-kamnik.si
O nadaljnjih informacijah v zvezi s prevzemom obroka vas bomo obvestili naknadno.
V naslednjem tednu terapij ne bomo izvajali, ambulanta pa bo delovala vsak dan od 7.00 do
12.00.
Kako bodo potekale dejavnosti v Centru od ponedeljka, 16. 11. 2020, vas bomo v skladu z
okrožnicami pravočasno obvestili.
Želimo vam vse dobro in ostanite zdravi.
Direktor CIRIUS Kamnik:
Goran Pavlič

