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Zadeva:  Priporočila za izvedbo vzgojno-izobraževalnega dela v 

programih za otroke s posebnimi potrebami v šolskem letu 

2019/2020 

 

Spoštovani,  

 

obveščamo vas, da smo danes prejeli priporočila Nacionalnega inštituta za javno 

zdravje (NIJZ), ki so jih pripravljali v usklajevanju z nami in predstavniki aktivov 

ravnateljev osnovnih šol s prilagojenim programom in zavodov za vzgojo in 

izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.  

 

Kot ste bili že obveščeni z dosedanjimi okrožnicami ter obvestili vodij aktivov, se je na 

podlagi spremembe Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja 

vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 67/20) začelo izvajanje vzgojno-

izobraževalne dejavnosti tudi v programih za otroke s posebnimi potrebami v skladu z 

napovedanimi datumi.  

 

Osnovne šole s prilagojenim programom 

 

Otrokom v  predšolski vzgoji v enotah vrtcev pri OŠPP,  učencem 1., 2. in 3. razreda v 

prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom in otrokom 

v Vzgojnem programu domov za učence s posebnimi potrebami se 25. 5. 2020 

pridružujejo:  

- učenci 9. razreda prilagojenega izobraževalnega programa z nižjim izobrazbenim 

standardom (za učence od 4. do 8. razreda tega programa, ki imajo učne težave in 

težko dosegajo standarde znanja, boste lahko v prostorih šole izvajal dopolnilni 

pouk, ti učenci sicer nadaljujejo izobraževanje doma) ter 

- učenci vseh stopenj Posebnega programa vzgoje in izobraževanja, ki bi to 

potrebovali. 

 

OSNOVNIM ŠOLAM S PRILAGOJENIM PROGRAMOM 

OSNOVNIM ŠOLAM Z ODDELKI PRILAGOJENEGA PROGRAMA 

ZAVODOM ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OTROK IN 

MLADOSTNIKOV S POSEBNIMI POTREBAMI 
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Zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami 

 

Zaradi specifične zdravstvene situacije otrok in mladostnikov, ki obiskujejo programe v 

zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, 

strokovne skupine za vsakega otroka prilagodijo individualizirane programe, na podlagi 

katerih se bo učenec oziroma dijak vključeval k pouku in na zdravstvene obravnave v 

zavodu. 

 

V tem tednu so se v zavode vrnili dijaki zaključnih letnikov srednješolskih 

izobraževalnih programov, razen v CIRIUS Kamnik, kjer je bila vrnitev odsvetovana, 

prilagojeno pa bo tudi izvajanje izpitov ob zaključku izobraževanja v skladu s priporočili 

NIJZ.  

 

Za učence 1., 2. in 3. razreda in učence 9. razreda vseh prilagojenih izobraževalnih 

programov se začne izvajati pouk 25. 5. 2020. Poleg tega se bo za učence od 4. do 8. 

razreda, ki imajo učne težave in težko dosegajo standarde znanja, lahko izvajal 

dopolnilni pouk. 

 

Prav tako se bodo v šolo poleg dijakov zaključnih letnikov po presoji vodstva ter 

strokovnega in učiteljskega kolektiva lahko vrnili tudi dijaki nižjih letnikov, ki se 

izobražujejo na domu in pri tem nimajo dovolj ustrezne in kakovostne tehnične podpore 

ali pa potrebujejo dodatno učno pomoč pri utrjevanju učne snovi in zaključevanju 

šolskega leta. 

 

V zavodih se 25. 5. 2020 začne izvajati predšolska vzgoja.  

 

S 25. 5. 2020 se vračajo učenci vseh stopenj Posebnega programa vzgoje in 

izobraževanja, ki bi to potrebovali.  

 

Izvaja se tudi Vzgojni program domov za učence s posebnimi potrebami, Vzgojni 

program za gibalno ovirane otroke in mladostnike v dnevni obliki usposabljanja in 

(Post)rehabilitacijski praktikum. 

 

Zavodi starše posebej opozorite na tveganja za rizične skupine otrok s posebnimi 

potrebami. Glede na zdravstvena stanja posameznih skupin otrok, so pripravljena tudi 

priporočila NIJZ, kar je osnova, da je lahko pouk in izvajanje zdravstvenih obravnav po 

dogovoru s starši bolj prilagojeno posameznemu otroku. Dodana je tudi možnost, da 

bodo otroci za krajši čas vključeni v strnjene oblike obravnav, v teh primerih jih zavod 

lahko vključi tudi v vzgojno skupino.  

 

Glede na to, da na ministrstvo v zadnjih dneh prejemamo veliko vprašanj staršev 

vodstva zavodov pozivamo, da se s starši strokovni delavci dogovorijo, katera oblika 

dela do konca šolskega leta je za vsakega posameznega otroka najbolj koristna in 

ustrezna ter temu prilagodijo svoje delo.  
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Okrožnice in priporočila 

 

Pri vašem delu upoštevajte vse že posredovane okrožnice in priporočila. Prosimo vas, 

da tudi v bodoče objave redno spremljate, saj se priporočila lahko spreminjajo glede na 

usmeritve epidemiološke stroke.  

 

Dodatek za neposredno delo z otroki 

 

Spraševali ste, ali pri delu na daljavo strokovnim delavcem pripada dodatek za 

izvajanje  prilagojenega programa in za drugo neposredno delo v vrtcu in izvajanje 

prilagojenega, posebnega in vzgojnega programa in za drugo neposredno delo v šoli 

oziroma zavodu, ki ga določa 8. točka 39. člena KPJS - Aneks št. 12 h Kolektivni 

pogodbi za javni sektor (Uradni list RS, št. 80/18). Sporočamo vam, da dodatek za 

neposredno delo ni vezan na fizični stik, temveč na neposredno izvajanje vzgojno-

izobraževalnega programa, zato menimo, da strokovnim delavcem za izvajanje 

programov na daljavo, ta dodatek pripada.  

 

Želimo vam uspešno delo in vas lepo pozdravljamo, 

 

 

 

 

  

mag. Polona Šoln Vrbinc 
vodja Sektorja za izobraževanje                                                                                              

otrok s posebnimi potrebami        

Anton Baloh 

generalni direktor 

Direktorat za predšolsko vzgojo in 

osnovno šolstvo 
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