
 

  

Datum:   13. 3. 2020 

Spoštovani starši. 

Od 16. marca 2020 do preklica bo šola zaprta, pri čemer bomo organizirali pouk na daljavo. V 
nadaljevanju podajamo strnjena navodila: 

POUK: 

 Učitelji bodo na različne načine usmerjali delo učencev, komunikacija bo potekala preko e-pošte, 
njihove ali vaše, če svoje nimajo. Nekateri učitelji so se z učenci dogovorili tudi za komunikacijo 
preko Google učilnice, spletnih učilnic, FB skupine… 

 Pozivamo starše, da razrednikom ali v tajništvo sporočite svoj e-naslov, v kolikor do sedaj tega 
niste storili. Naslov tajništva: os-jozemoskric.lj@guest.arnes.si  

 Odgovornost za učenje bo v celoti učenčeva. Ob tem starše prosimo, da nadzirate otrokovo 
izpolnjevanje dnevnih nalog. Poučevanje tudi v tem primeru prepustite učiteljem. 

 Kar bodo učenci opravili v dneh pouka na daljavo, bo podlaga za kasnejše utrjevanje in 
preverjanje znanja. 

 Starše ob tem pozivamo, da otrokom omogočite dnevno branje e-sporočil in morebitno 
komunikacijo z učitelji.  

 Če doma nimate možnosti, da bi se otrok učil z navodili preko informacijsko-komunikacijske 
tehnologije (računalnik ...), naj to učenec jutri sporoči svojemu razredniku, da bomo poiskali 
rešitev. 

 Ure, ki jih bodo učenci opravili doma, se bodo štele kot ure pouka. Po vrnitvi v šolo bodo učitelji 
pregledali opravljeno delo. 

 Učitelji od 1. do 3. razreda bodo poslali učencem delo za cel teden vnaprej. Učitelji od 4. do 9. 
razreda pa bodo dnevno pošiljali učencem naloge in navodila za delo doma. 

OBVEŠČANJE: 

 O vseh spremembah boste sproti obveščeni z obvestili na šolski spletni strani in preko 
eAsistenta. 

 Vsa navodila za pouk na daljavo bodo učitelji pošiljali tudi na e-naslove staršev, da boste 
obveščeni o zadolžitvah vaših otrok. Kdaj bodo učenci delali je prepuščeno vam in učencem. 
Potrudili se bomo, da bo pouk zanimiv in prilagojen izredni situaciji. Svetujemo vam, da učenci 
med seboj komunicirajo preko spleta, telefona in družabnih omrežij in se čim manj družijo »v 
živo«. 

 Vsa obvestila in druge pomembne informacije prosimo pošiljajte na os-
jozemoskric.lj@guest.arnes.si  ali simona.kralj1@guest.arnes.si . 

 Vprašanja, ki se tičejo pouka na daljavo in podobno, prosimo naslavljajte neposredno na učitelja 
ali razrednika, ki vam bo pošiljal gradiva. 

Še naprej vas prosimo, da nas obveščate, če se je v vaši družini kdo okužil z navedenim 
virusom, predvsem pa vas pozivamo, da sledite vsem preventivnim navodilom. 
 
Ostanite zdravi. Zdaj je čas, da pokažemo solidarnost, odgovornost in strpnost. 
 
Verjamem, da nam bo skupaj uspelo! 
 

Simona Kralj, ravnateljica 
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