Radeče, 6. 11. 2020
Obvestilo učencem in staršem
Drage učenke in učenci 1. do 5. razreda, spoštovani starši,
na podlagi priporočil MIZŠ in ZRSŠ smo oblikovali prilagojen način izvajanja pouka na daljavo.
Obveščamo vas, da vam bomo v času učenja na daljavo učno gradivo v PDF obliki pošiljali v
programu Microsoft Teams.
Gradivo boste prejeli v večernih urah en dan prej. Srečanja v živo bomo za učence od 1. do 5.
razreda organizirali po potrebi. Napovedali jih bomo skupaj z gradivom in jih vnesli v koledar v
Microsoft Teamsih.
Redno bomo preverjali zahtevane povratne informacije (pošiljanje opravljenih nalog) in na
osnovi le-teh beležili prisotnost učencev pri pouku. Starše ob tem naprošamo, da nas redno
obveščate glede morebitnih odsotnosti vaših otrok oz. kakršnihkoli težav.
Od
učencev
se
pričakuje,
da
bodo
opravili
zadolžitve
in
domače
naloge. Neopravljanje domačih nalog bomo beležili v e-Asistentu. Prosimo, da mlajšim
učencem pri delu na računalniku, posredovanju fotografij in oddajanju nalog priskočite na
pomoč tudi starši.
V času šolanja na daljavo bo šola izvajala obvezni in razširjen program, dneve dejavnosti,
plavalnih tečajev in kolesarskega izpita ne bomo izvajali. Za učence s posebnimi potrebami bo
dodatna strokovna pomoč potekala na daljavo v obsegu in s sodelovanjem svetovalne službe,
učiteljev DSP in učiteljev predmeta.
Ker je gibanje v samem procesu učenja zelo pomembno, bomo učence spodbujali k rednim
gibalnim dejavnostim t.i. minutam za zdravje.
V času šolanja od doma šolska knjižnica ne bo dostopna, zato bo knjižničarka Jožica Jeran po
potrebi učencem posredovala povezave do različnih virov, ki jih bodo potrebovali pri pouku.
Glede na trenutne razmere se zavedamo, da se lahko iz različnih razlogov stiska
posameznika poveča. Učenci, pomembno je, da o težavah spregovorite čimprej in poiščete
našo pomoč. Prisluhnili in pomagali vam bomo, zaupajte težave razredniku, učitelju,
svetovalni delavki …
Pazite nase in ostanite zdravi!
Kolektiv šole

