
 
 
 
 

 
Celje, 25. 8. 2021 

NOVINARSKA KONFERENCA MESTNE OBČINE CELJE 

Spoštovani! 

Pred nami je izjemno zahtevno načrtovanje novega šolskega leta 2021-2022, ki ga še vedno 
spremljajo številna odprta vprašanja, a Osnovne šole v Mestni občini Celje se kljub vsemu 
intenzivno pripravljamo na 1. šolski dan v SREDO, 1. 9. 2021 ter na novo šolsko leto. 

Osnovne šole v Mestni občini Celje sporočamo: 

 šolsko leto pričenjamo po Modelu B – vsi učenci se izobražujejo v šoli v skladu s 
priporočili NIJZ 

 šole bomo izvajale obvezni in razširjeni del programa….v skladu s priporočili NIJZ 
 spoštovali bomo pogoj PCT tako za zaposlene kot zunanje deležnike 
 učitelji se odgovorno pripravljajo tudi na odpravljanje primanjkljajev, ki so se 

pokazali ob koncu preteklega šolskega leta, da bodo lahko učenci uspešno 
nadgrajevali nova znanja /Učni načrti, Akcijski načrti…/   

 ravnatelji šol si bomo prizadevali za organizacijo, ki bo omogočala izvedbo obveznega 
in razširjenega programa, ki otrokom omogoča pridobivanje znanja, veščin, številnih 
kompetenc, razvoj, napredovanje in doseganje ciljev, vendar pričakujemo odgovorno 
sodelovanje vseh deležnikov v vzgojno-izobraževalnem procesu 

 iz tega mesta pozivamo starše, da šole podprejo predvsem pri iskanju rešitev ter naj 
ne obremenjujejo ravnateljev in učiteljev s protestnimi pismi o nošenju mask ali 
ostalih ukrepih, ki nam jih nalagajo zunanje institucije – s tem zaposlenim jemljejo 
dragoceno energijo, ki jo potrebujemo za zagotavljanje kakovostnega dela in 
zagotavljanja varnega in spodbudnega učnega okolja 

 prav tako pričakujemo odgovorno ravnanje pedagoških in ostalih delavcev šole, da 
zaščitijo sebe in s tem tudi zagotavljajo varnost vseh /cepljenje, testiranje/, s 
katerimi so redno v stiku – le na ta način bomo lahko šole ostale odprte in bomo lahko 
izvajali začrtane dejavnosti 

 še posebej izpostavljamo odgovorno ravnanje prav vsakega posameznika, da poskrbi 
za svojo varnost in s tem prispeva k skupni varnosti in zdravi skupnosti 

Prepričani smo, da odprte šole – pouk v šoli in ne na daljavo - za otroke pomenijo zdrav 
psihosocialno - čustveni, duševni in kognitivni razvoj, zato moramo vsi narediti vse, da šole 
ostanejo odprte. Ta cilj pa bomo dosegli le s skupnimi pozitivnimi prizadevanji.  

 

Marijana Kolenko,  

vodja Aktiva ravnateljev celjskih osnovnih šol 

 


