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Organizacija dela v ob prekinitvi izvajanja vzgojnoizobraževalne dejavnosti v OŠ Krmelj - navodila
Zaradi izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID19, bo v
vzgojno izobraževalnih zavodih na podlagi sklepa Vlade RS št. 18100-7/2020/2 in
odredbe ministra za zdravje začasno prepovedano zbiranje ljudi v šolah.
To pomeni, da se vzgojno izobraževalna dejavnost ne bo izvajala fizično v vrtcih in
šolah. Tudi v OŠ Krmelj bo od ponedeljka dalje pouk v šoli prekinjen.
Navodila za starše in učence:
Učencem bomo v času zaprtja šolske stavbe omogočili pouk na daljavo, ki bo potekal
preko interneta oziroma preko različnih socialnih omrežij.
Vsak razrednik se je z učenci dogovoril, kako bo pouk potekal, oziroma na kakšen način
bo potekala medsebojna komunikacija.
To pomeni, da bodo učenci dobili podrobne informacije, kaj naj bi se tisti dan naučili,
ponovili, utrdili… Učenje na daljo bo potekalo glede na urnik.
Vsi učitelji so dolžni razredniku posredovati gradivo in navodila za delo doma, to
gradivo razrednik posreduje vsak dan, oziroma glede na urnik učencem do 9. ure.
Učenci so dolžni redno spremljati navodila učiteljev, razrednika, njihovo pošto potrditi
in sproti opravljati svoje obveznosti.
Učenci imajo na voljo vsakodnevno učiteljevo pomoč v času med 8.00 in 12.00 uro.
Lahko preko maila, telefona oziroma tako, kot so se dogovorili z razrednikom.
Starše prosimo, da poskrbijo za spremljanje izpolnjevanje nalog učencev. Seveda pa
male več pomoči in sodelovanja pričakujemo pri učencih prvega triletja.
Pouk na daljavo bomo poskušali izvajati pri vseh predmetih (tudi LUM, GUM in ŠPO).
Po vrnitvi v šolo, naj imajo učenci te naloge s seboj, saj jih bodo skupaj z učitelji
preverili.
Tako učenje bo za nas vse skupaj en velik izziv. V prvi vrsti pa najprej poskrbimo za
svoje zdravje. Kolikor se da, naj bodo učenci tudi veliko zunaj, na svežem zraku. Glede
na vprašanje učencev, naj se omeji tudi druženje na igrišču.
Ravnateljica je dosegljiva na mail: gusta.mirt@guest.arnes.si
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