V Kamniku, 29. 5. 2020
ZADEVA: OBVESTILO O NADALJEVANJU VKLJUČEVANJA UČENCEV IN DIJAKOV V CIRIUS KAMNIK
Spoštovani starši in skrbniki,
za nami je prvi teden ponovnega odprtja Centra in izvajanja dejavnosti za učence prvega triletja,
kombiniranih oddelkov devetošolcev, učence in dijake posebnega programa vzgoje in izobraževanja in
dijake zaključnih letnikov. Ocenjujemo, da vzgojno-izobraževalno delo in delo medicinske rehabilitacije
v Centru potekata dobro in da so učenci in zaposleni dosledno izvajali vse priporočene ukrepe za zaščito
zdravja. V Centru imamo v tem tednu nekaj več kot 50 otrok in mladostnikov (v nadaljevanju OM).
Iz medijev ste včeraj izvedeli, da se šole, med njimi tudi naš Center, postopno odpirajo za ostale učence
in sicer:
- v ponedeljek, 1. 6. 2020, za vse učence 4. in 5. razredov do zaključka pouka 24. 6. 2020,
- v sredo, 3. 6. 2020, za vse učence 6., 7. in 8. razredov do zaključka pouka 24. 6. 2020.
Ocenjujemo, da bo v sredo, 3. 6. 2020, v Centru približno 110 OM.
Okrožnico Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju MIZŠ), na kakšen način
organizirati vzgojo in izobraževanje v tem obdobju, smo prejeli včeraj, 28. 5. 2020 zgodaj popoldne.
Prilogo k tej okrožnici, nova priporočila o varnostnih ukrepih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v
nadaljevanju NIJZ), pa prejmemo predvidoma danes popoldne. Ne pričakujemo, da bodo nova
priporočila NIJZ na področju zavodov za otroke s posebnimi potrebami bistveno razrahljali, zato smo k
organizaciji dodatnega vključevanja OM v naš Center pristopili odgovorno in skrbno. V kolikor bodo
priporočila dopuščala omilitev ukrepov tudi v našem Centru, bomo naše delo tekom tedna temu
prilagodili.
Starši in skrbniki otrok prvega triletja, kombiniranih devetih razredov in posebnega programa, ki ta
teden svojih otrok še niste vključili v Center, imate še vedno možnost to storiti v ponedeljek, 1. 6. 2020.
Prav tako bomo s ponedeljkom začeli v Center vključevati dijake nižjih letnikov, ki potrebujejo učno
pomoč, nimajo ustrezne tehnologije za spremljanje pouka na daljavo in tiste, katerih starši zaradi
službenih obveznosti ne morejo več ostajati z otrokom doma. Te dijake je svetovalna služba Srednje
šole že evidentirala in se dogovorila za njihovo vključitev v Center.
Ob sproščanju v času epidemije uveljavljenih omejitev v družbi, se s povečanim številom otrok in
delavcev v Centru kljub našim naporom zagotoviti varno okolje, povečuje možnost vnosa koronavirusa
v Center. Zato priporočamo, da temeljito razmislite in se v primeru dvoma posvetujete z zdravstveno
službo, ali je vključitev za vašega otroka dejansko ustrezna. Še vedno namreč obstaja možnost
individualnega dogovora za koriščenje zgolj terapevtskih obravnav.
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Organizacija vključitve novih OM v Center je zaradi izredno kratkega časa (vse je potrebno urediti v
enem dnevu) in zahtevne logistike organiziranih prevozov ob upoštevanju priporočenih zdravstvenih
ukrepov izredno zapletena. Zato vas, spoštovani starši in skrbniki, v nadaljevanju prosimo za pomoč in
sodelovanje.
Organizirani prevozi
Organizirani prevozi so z zdravstvenega vidika najbolj kritična točka celotne organizacije dela, saj
predvsem zaradi omejenega števila izvajalcev prevozov in vozil (v nadaljevanju »kombi«), omejenih
sredstev plačnikov prevoza, to so občine in MIZŠ, težko zagotovimo zadostno število kombijev. Po
veljavnih priporočilih in navodilih NIJZ (po informacijah se ta za prevoze OM s posebnimi potrebami ne
bodo spremenila) se lahko na kombiju peljeta največ dva otroka, v nekaterih primerih največ trije.
Ker na prevozih zaradi zahtevne logistike in organizacije nikakor ne moremo upoštevati principa
»stalne družine« (priporočilo NIJZ, več o tem v nadaljevanju), bodo OM na prevozih sedeli na največji
možni razdalji eden od drugega in nositi bodo morali zaščitne maske. Vozniki imajo z naše strani
navodila o zaščitnih ukrepih.
Za zagotovitev kar največje stopnje varnosti zdravja OM prosimo vse starše in skrbnike, da v kolikor to
zmorejo, v začetku prihodnjega tedna ali do sprostitve ukrepov sami vozijo otroke v Center. S tem se
zmanjša število OM na kombiju in seveda tudi močno upade možnost okužbe s koronavirusom.
Vsi organizirani prevozi (dnevni in vikend prevozi), ki so se izvajali v tem tednu, se izvajajo tudi v
prihodnje.
Organizirani prevozi OM na dnevni obliki usposabljanja bodo potekali po ustaljenih urnikih. OM, ki so
vključeni v tedensko obliko usposabljanja (interni), bomo v Center pripeljali v ponedeljek dopoldne in
ne v nedeljo zvečer, kot je bilo to pred epidemijo.
Obveščanje v zvezi z prevozi
Za vse učence in dijake, ki so bili v Center vključeni s 25. 5. 2020 in za učence in dijake, ki se vključujejo
s 1. 6. 2020 in koristijo organiziran prevoz je le-ta urejen. Vse starše in skrbnike, katerih OM koristijo
organiziran prevoz, bo preko vikenda po telefonu poklical voznik kombija in sporočil čas jutranjega
odhoda. Za učence, ki se bodo vključili na organiziran prevoz s 3. 6. 2020, bomo z vami stopili v kontakt
v ponedeljek, 1. 6. 2020. Starši, ki ocenjujete, da bi zaradi večje varnosti vaš OM potreboval individualni
prevoz in ga boste zagotovili starši sami, to sporočite vozniku in svetovalnima delavkama OŠ in SŠ na
e-naslov. V tem primeru vam bomo iskreno hvaležni za pomoč.
Obveščanje o odsotnosti OM
Prosimo vas, da morebitno odsotnost vašega otroka v naslednjem tednu čim prej sporočite na ustaljen
način na e-naslov: sporočila@cirius-kamnik.si ali s sms na številko 031 330 739.
Vzgojno-izobraževalno delo
Vse OM z organiziranih prevozov bodo zjutraj prevzeli spremljevalci in jih pospremili do učilnic. Starši,
ki boste sami poskrbeli za prevoz, pripeljete vašega otroka pred glavni vhod Centra do 8.00, kjer ga bo
prevzel spremljevalec ga pospremil v učilnico. Staršem vstop v Center ne bo dovoljen.
V učilnicah bodo OM v času pouka skupaj z učiteljem in spremljevalci delovali po principu »stalne
družine«, kar pomeni, da se skupine – družine med seboj ne bodo prepletale, in bodo zato v eni učilnici.
Tako bo tudi v času vzgojnega dela v dnevni obliki usposabljanja, torej ista skupina in učilnica,
zamenjala se bosta le učitelj in vzgojitelj, morda spremljevalec. Seveda bomo kljub temu poskrbeli, da
vse le ne bo tako enolično, s sprehodi, v kolikor bo vreme dopuščalo, bomo imeli vzgojno-izobraževalno
delo tudi v naravi.
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Pouk na osnovni šoli bo potekal »v živo«. OM, ki ne bodo vključeni v Center, pa bodo gradivo za šolsko
delo prejeli po elektronski pošti. Preučili pa bomo tudi vse tehnične možnosti za pouk preko video
konferenc. Pouk na srednji šoli bo potekal na daljavo, kot do sedaj.
OM, ki bodo bivali v domu bodo razporejeni v stalne vzgojne skupine, ki se med sabo ne bodo mešale.
Te skupine ne bodo enake kot v času izobraževanja v šoli, zato bomo te OM še posebej spodbujali k
pravilni rabi zaščitnih mask ter k samozaščitnemu vedenju (higiena rok, vzdrževanje primerne
medosebne razdalje) in obenem skrbeli za poostreno higieno prostorov in površin. V sobah bodo OM
nameščeni individualno.
Ker se je v Center že vrnilo kar nekaj otrok iz rizične skupine, katere je potrebno še posebej zaščititi,
individualne obravnave pa kadrovsko in prostorsko nikakor ni možno zagotoviti, bomo do prejetja
drugačnih navodil s strani NIJZ, znotraj skupine otrok še vedno pazili na razdaljo in v času, ko je gibanje
otrok po razredu sproščeno, ponudili zaščitno masko OM, ki jo zmorejo sprejeti in jo tudi pravilno
uporabljati.
V Centru bo ponovno delala svetovalna služba tako socialne delavke kot tudi psihologi.
Delo v zdravstveni enoti
Največ pozornosti bomo posvetili obravnavam OM na medicinski rehabilitaciji. Terapije bodo potekale
individualno in zelo intenzivno, vanje bomo vključili največje možno število OM. Hipoterapijo bomo
uvajali postopoma, terapije v bazenu pa do konca pouka predvidoma ne bomo izvajali.
Ambulanta bo delovala nemoteno, prav tako zdravstvena nega in oskrba.
Kot smo zapisali v obvestilu pred enim tednom, tudi sedaj menimo, da smo se v teh razmerah
odgovorno pripravili na dodatno vključevanje OM v Center. Kljub temu se nam lahko pripeti kakšen
spodrsljaj, zato vas prosimo za razumevanje in potrpljenje pri reševanju le-teh.
Prav tako bomo tudi ta vikend odgovarjali na vaša nujna vprašanja preko e-mailov, in sicer v zvezi z
izobraževanjem, vzgojo in bivanjem v domu za:
- učence OŠ Bredi Leskovšek: breda.leskovsek@cirius-kamnik.si
- dijake SŠ Ireni Praznik: irena.praznik@cirius-kamnik.si
V Center lahko prihajajo le otroci in mladostniki, ki nimajo nobenega znaka prehladne bolezni
(nahod, bolečine v žrelu, kašelj ali vročina).
Za OM, ki v naslednjem tednu na novo prihajajo v Center: Prilagamo vam izjavo, katero naj OM prvi
dan izpolnjeno prinesejo s seboj.
Spoštujmo priporočila NIJZ in ostanimo zdravi.
Direktor CIRIUS Kamnik:
Goran Pavlič
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