OŠ Neznanih talcev Dravograd, Trg 4. julija 64, 2370 Dravograd

Datum: 18. 3. 2020
Spoštovani starši,
od 16. marca 2020 do preklica bo šola zaprta, zato bomo tudi na naši šoli pričeli izvajati pouk
na daljavo. Pouk na daljavo se bo pričel v ponedeljek, 23. 3. 2020. V nadaljevanju
podajamo strnjena navodila:
POUK:










Učitelji bodo na različne načine usmerjali delo učencev, komunikacija bo potekala preko
e-pošte. Starejši učenci bodo dobivali navodila za delo tudi v spletnih učilnicah ali preko
svojih elektronskih naslovov.
Odgovornost za učenje bo v največji meri prepuščena učencu. 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 ocenjevanje
znanja.
Starše ob tem pozivamo, da otrokom omogočite dnevno branje e-sporočil in komunikacijo
z učitelji.
Pomembno: Starše učencev od 6. do 9. razreda naprošamo, da skupaj z otrokom čez
vikend preverite, ali lahko dostopa do spletnih učilnic. Če dostopa še nima urejenega,
vas prosimo, da to nemudoma sporočite računalničarju na elektronski naslov:
samo.straser@os-dravograd.si.
Če doma nimate možnosti, da bi se otrok učil z navodili preko informacijskokomunikacijske tehnologije (računalnik ...), sporočite svojemu razredniku, da mu bomo
omogočili prirejeno različico pouka na daljavo (pomoč sošolca …).
Ure, ki jih bodo učenci opravili doma, se bodo štele kot ure pouka. Če nalog ne bodo
pravočasno opravili, bodo manjkajoče ure morali nadomestiti s poukom po koncu
rednega urnika, ko bodo šole ponovno odprte.
Razredniki vam bodo dnevno pošiljali navodila za delo pri vseh predmetih. Navodila
učiteljev bodo prilagojena urniku naslednjega dne.

OBVEŠČANJE:




O vseh spremembah boste sproti obveščeni z obvestili na šolski spletni strani in preko
e-pošte razrednikov.
Vsa obvestila in druge pomembne informacije, prosimo, pošiljajte na elektronski naslov
delonadomuosntd@gmail.com.
Vprašanja, ki se tičejo pouka na daljavo in podobno, prosimo naslavljajte neposredno na
učitelja ali razrednika. Vsi e-naslovi zaposlenih so na spletni strani šole.

Prosimo vas, da v prihodnje kar najbolj sledite vsem navodilom in še naprej skrbite za
visoko stopnjo higiene in omejevanja socialnih stikov.
Danijela Ledinek, ravnateljica

Navodila za starše-izvajanje pouka
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