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PISNO SOGLASJE OZIROMA NESOGLASJE K IZVAJANJU TESTIRANJA S TESTI HAG ZA
SAMOTESTIRANJE za UČENCE od 1. do 9. razreda

Na podlagi tretjega odstavka 8. člena Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z
nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 174/21 in 177/21, v nadaljnjem besedilu: Odlok)

podpisani starš učenca ________________________________________________, ____________
(ime in priimek otroka)
(razred)
a) SOGLAŠAM, da bo moj otrok skladno z določili 8. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka
o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (UR. l. RS,
št. 177/2021 z dne 11.11.2021) izvaja testiranje s testi HAG za samotestiranje za potrebe izvajanja
vzgojno-izobraževalnega programa, pri čemer se samotestiranje opravi v vzgojno-izobraževalnem
zavodu, pod nadzorom osebe, ki jo določi ravnatelj.
b) NE SOGLAŠAM Učencu, ki testiranja s testi HAG za samotestiranje ne izvede v skladu s prvim oziroma
drugim odstavkom 8. člena Odloka je skladno s 4. odstavkom 8. člena Odloka, začasno prepovedano
zbiranje v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Učenec se v skladu s sklepom ministra, pristojnega za
izobraževanje, ki ureja izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela na daljavo, v tem primeru izobražuje
na daljavo. Šola bo za te učence bo organizirala izobraževanje na daljavo v spletnih učilnicah
V kolikor učenec izpolnjuje PCT pogoj in mu iz tega razloga ni potrebno izvesti testiranja s testi HAG za
samotestiranje, izpolnjevanje PCT pogoja izkaže z ustreznim dokazilom. Otrok mora dokazilo pokazati ob
vsakem testiranju v razredu, razen v primeru, ko starš soglaša, da šola zabeleži, do kdaj dokazilo velja (v tem
primeru otrok pokaže obvestilo samo enkrat). V kolikor vaš otrok izpolnjuje pogoj PCT, spodaj obkrožite ali
soglašate, da šola na podlagi predloženega dokazila zabeleži do kdaj dokazilo velja.
DA

NE

Če razrednik ne bo pravočasno prejel podpisane izjave z jasno označeno izbiro, bomo razumeli, da se otrok
ne bo samotestiral in se bo, v skladu s sklepom ministrice, pristojne za izobraževanje, v tem primeru
izobraževal na daljavo.

Kraj in datum: ____________________________

___________________________________
(podpis)

