Radeče, 6. 11. 2020
Obvestilo učencem in staršem
Drage učenke in učenci 6. do 9. razreda, spoštovani starši,
ministrica za izobraževanje, znanost in šport je na podlagi 104. člena Zakona o začasnih
ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20) izdala sklep, s
katerim je zaradi še vedno zelo resne epidemiološke situacije in izvajanja ukrepov za
preprečitev širjenja virusa COVID-19 določila, da se bo od 9. 11. 2020 dalje vzgojnoizobraževalno delo v šolah za vse učence izvajalo na daljavo.
Šola bo izvajala obvezni in razširjeni program ter dneve dejavnosti, plavalnih tečajev in
kolesarskega izpita pa ne bomo izvajali.
Na podlagi priporočil MIZŠ in ZRSŠ smo oblikovali prilagojen način izvajanja pouka na
daljavo.
Pouk bo od 9. novembra 2020 potekal po urniku, vključno z IP, NIP, DSP, DOP, DOD, DNU,
PUT.
Učitelji se bomo z učenci povezali preko enotnega kanala – MS Teams. Večinoma bo prvih 15
minut učne ure (oziroma po dogovoru z učiteljem) potekal vklop v živo, da bomo podali
razlago, povratne informacije, navodila in usmeritve za nadaljnje delo.
Učenci morajo vestno opravljati zadolžitve pri uri in domače naloge. Kot do sedaj bomo
opravljanje/neopravljanje zadolžitev pri uri in domačih nalog beležili.
Obveščamo vas, da bomo posebej pozorni na učence, ki niso aktivni oziroma se ne odzivajo
in ne sodelujejo. Starše bomo redno obveščali o neaktivnosti učencev. Prosimo vas, da
razrednike redno obveščate glede morebitne odsotnosti vaših otrok oz. kakršnihkoli težav.
Za učence s posebnimi potrebami bo dodatna strokovna pomoč potekala na daljavo v obsegu
in s sodelovanjem svetovalne službe, učiteljev DSP in učiteljev predmeta.
Knjižničarka bo učencem posredovala povezave do različnih virov, ki jih bodo potrebovali pri
pouku. Knjige za bralno značko bodo učenci lahko povedali vsak dan med 7. in 15. uro po
predhodnem dogovoru (vsaj en dan prej preko MS Teams).
Učitelji bomo učence spodbujali h gibalnim aktivnostim, saj je učenje na daljavo močno
povezano z delom v digitalnem, spletnem okolju. Usmerjali jih bomo tudi v druge dejavnosti,
ki so posredno povezane s šolskim delom in ga neposredno podpirajo.
Na spletni strani bodo objavljena navodila za minute za zdravje in druge aktivnosti.
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

