V Kamniku, 22. 5. 2020
ZADEVA: OBVESTILO O ZAČETKU IZVAJANJA DEJAVNOSTI V CIRIUS KAMNIK
Spoštovani starši in skrbniki,
sporočamo vam, da se po večdnevni negotovosti v ponedeljek, 25. 5. 2020, končno odpirajo vrata
našega Centra. Skladno z okrožnicama Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju
MIZŠ) z dne 12. 5. in 21. 5. 2020 ter Dodatnimi priporočili za OŠPP in zavode za vzgojo in izobraževanje
otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v času epidemije COVID-19 – dopolnitev priporočil za
šole in vrtce in odgovori na vprašanja z dne 21. 5. 2020, ki jih je pripravil Nacionalni inštitut za javno
zdravje (v nadaljevanju NIJZ), se Center odpira za Vzgojni program za gibalno ovirane otroke in
mladostnike (v nadaljevanju OM) v dnevni obliki usposabljanja in Vzgojni program za OM v tedenski
obliki usposabljanja in sicer za:
- učence prvega triletja EIS in NIS,
- učence kombiniranih 9. razredov EIS in NIS,
- učence Posebnega programa vzgoje in izobraževanja,
- dijake zaključnih letnikov, ki opravljajo zaključne izpite in poklicno maturo in
- dijake (Post)rehabilitacijskega praktikuma
V nadaljevanju bomo predvidoma od ponedeljka, 1. 6. 2020, v okviru naših kadrovskih možnosti v
Center vključevali tudi učence od 4. do 8. razreda in dijake nižjih letnikov. Starše in skrbnike teh OM
bomo o odpiranju Centra obvestili do konca prihodnjega tedna.
Ne glede na to, da smo dokončna navodila s strani MIZŠ in NIJZ dobili šele včeraj proti večeru, smo
vodilni delavci organizirali odprtje Centra in vključevanje OM v vzgojno izobraževalni proces z največjo
previdnostjo, pri čemer smo največ časa posvetili priporočenim ukrepom za zaščito zdravja in varnosti
OM. Tako smo v tem tednu neposredno sodelovali z MIZŠ, NIJZ, Razširjenim strokovnim kolegijem za
pediatrijo, pooblaščenim zdravnikom Centra za medicino dela, prometa in športa, sorodnimi zavodi za
otroke s posebnimi potrebami, Civilno zaščito, dobavitelji varnostno zaščitne opreme, prevozniki, …
Zato ocenjujemo, da smo na odprtje Centra pripravljeni in da bo za zaščito zdravja OM ustrezno
poskrbljeno.
Izobraževanje bo, ne glede na to, da se za nekatere OM Center odpira, še vedno potekalo na daljavo.
Za nemoteno izvajanje pouka bodo učitelji dnevno pošiljali gradivo vzgojiteljem, v vednost pa tudi vam,
staršem. Pouk preko videokonferenc bo potekal po ustaljenem urniku. V ponedeljek naj OM s seboj
prinesejo vse šolske potrebščine, tablice in računalnike oziroma vse kar je bilo dogovorjeno s
svetovalno delavko. Delo na prenosnih računalnikih delavcev zaradi možnosti prenosa koronavirusa
namreč ni dovoljeno. Vse potrebščine bodo ostajale v Centru, zato vas prosimo, da so označene z
imenom in priimkom. V času izobraževanja in vzgojnega programa bodo OM razdeljeni v manjše
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skupine, za katere bosta odgovorna vzgojitelj in spremljevalec. OM z oslabljenim imunskim sistemom
bodo imeli osebnega spremljevalca. Medicinsko rehabilitacijo bomo izvajali glede na kadrovske in
prostorske zmožnosti. Jedilniki in prehrana bodo potekali kot pred epidemijo.
Prevozi OM v dnevni in tedenski obliki usposabljanja so organizirani od ponedeljka, 25. 5. 2020, dalje
in bodo z redkimi izjemami potekali praktično enako kot do sedaj. O urniku prevoza vas bo preko
vikenda seznanil voznik vašega OM. Zaradi strogih priporočil pri prevozu (ta priporočila so danes na
NIJZ sicer nekoliko omilili) v Center in domov, bo v začetku tedna na kombiju le po en OM. Starši, ki
boste sami poskrbeli za prevoz, pripeljete OM pred glavni vhod do 8.00, kjer ga bo prevzel
spremljevalec in pospremil v vzgojno skupino.

Vodilni delavci Centra smo v tem tednu pri načrtovanju in pripravi na odprtje Centra opravili veliko
delo, sestankovali smo praktično vse dni. Dokončnih navodil in priporočil do včeraj nismo imeli,
informacije v zvezi z odprtjem zavodov za OM s posebnimi potrebami so se iz dneva v dan spreminjale,
kar nam je onemogočalo sprejemati končne odločitve. Ocenjujemo, da smo se v teh razmerah odlično
in odgovorno pripravili na ponovno vključitev OM v Center. Prav tako si sodelavci želijo ponovnega
srečanja in dela z vašimi OM. V primeru morebitnih začetnih težav vas naprošamo za razumevanje.
Potrudili se bomo, da jih bomo sproti in učinkovito reševali.
Predvidevamo, da boste starši in skrbniki imeli še veliko vprašanj v zvezi z odprtjem Centra. Za vsa
vprašanja, na katera vam bodo sodelavke v svetovalni službi odgovorile, smo vam na voljo po e-mailu
tudi preko vikenda. Vprašanja v zvezi z izobraževanjem, vzgojo in bivanjem v domu pošljite za:
- učence OŠ Bredi Leskovšek: breda.leskovsek@cirius-kamnik.si
- dijake SŠ Ireni Praznik: irena.praznik@cirius-kamnik.si
Vprašanja v zvezi s prevozi pošljite Katji Ferbar: katja.ferbar@cirius-kamnik.si
Za namen dobre organizacije vas naprošamo, da nam morebitno odsotnost OM pravočasno javite na
že ustaljen način (e-mail, sms, klic). Prilagamo vam izjavo, katero naj izpolnjeno prvi dan OM prinesejo
s seboj.
Čuvajmo zdravje in ostanimo zdravi.
Direktor CIRIUS Kamnik:
Goran Pavlič
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