OSNOVNA ŠOLA LIVADA 1000 LJUBLJANA
Ulica Dušana Kraigherja 2
Telefon: 01/420 19 60
Telefax: 01/ 429-14-83
E-mail: group 1.osljli@guest.arnes.si

Spoštovani starši, pozdravljeni.

Po včerajšnji odločitvi oblasti samotestiranje za vse učence v osnovnih šolah ostaja obvezno.
Z izvajanjem bomo začeli v sredo, 17. 11. 2021.
Urnik izvajanja je sledeč:
ponedeljek, sreda in petek ob začetku 1. šolske ure.
Prosim vas, da vaš otrok ob vsakem napovedanem samotestiranju s seboj prinese HAG test, ki ga
prevzamete v lekarni.
Za otroke, ki so bolezen preboleli, ali so se cepili, velja:

V takem primeru prosim, da razredniku posredujete ustrezno dokazilo.
Po včeraj sprejetih odločitvah oblasti pa velja tudi

V nadaljevanju vas seznanjam, da bomo morali na podlagi vaših izjav ravnati takole:

V nadaljevanju tega dopisa se nahaja izjava.
Prosim vas, da vaš otrok v sredo, 17. 11. 2021, s seboj prinese izpolnjeno in podpisano izjavo.
Iskreno in ponovno vas prosim, da sprejmete dejstvo, da smo se v tej zahtevni situaciji znašli skupaj in
ne na nasprotnih bregovih.
Zato vas, spoštovani starši, prosim za sodelovanje.
Lepo vas pozdravljam.

Ljubljana, 12. 11. 2021

Goran Popović,
ravnatelj
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IZJAVA
Na podlagi 4. člena O D L O K A o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za
preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, številka
177/2021) podajam izjavo, da
SOGLAŠAM

NE SOGLAŠAM
(odločitev obrožite)

da moj otrok ________________________________________ , v šolskem letu 2021/2022 učenec
___ . ___ oddelka OŠ Livada Ljubljana, izvaja testiranje s testi HAG za samotestiranje za potrebe
izvajanja vzgojno-izobraževalnega programa, pri čemer se samotestiranje opravi v prostorih šole pod
nadzorom osebe, ki jo določi ravnatelj.

Datum: __________________

Podpis: ________________________

V primeru nesoglasja se za učence v skladu s sklepom ministra, pristojnega za izobraževanje, ki
ureja izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela na daljavo, organizira delo na daljavo (objava gradiv v
spletnih učilnicah ali v Teams-ih).

