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Lipnica, 13. 3. 2020
Št.: 183

Obvestilo za učence in starše o pouku na daljavo
Spoštovani učenci in starši!
Zaradi izvajanja ukrepov za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 so na
podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije iz dne 12. 3. 2020, vse šole zaprte od 14. 3. 2020
do 29. 3. 2020.
Pozivamo vas, da upoštevate navodila, ki veljajo v času epidemije. Držimo se poziva
infektologov, da omejimo osebne stike in upoštevamo pravila za higieno kašlja in pravilno
umivanje rok. Posebej moramo paziti na ljudi iz rizičnih skupin (npr. starostnike, kronične
bolnike, itn.). Samo s skupnimi močmi in previdnostjo bomo uspeli upočasniti širjenje
okužbe z novim koronavirusom.
V času zaprtja šol bomo na naši šoli organizirali POUK NA DALJAVO. Podajamo vam
informacije o načinu izvedbe pouka na daljavo:


Razredniki in učitelji bodo dosegljivi po e-pošti. Seznam e-naslovov se nahaja na
šolski spletni strani na zavihku »učitelji – pogovorne ure«. Povezava:
http://www.os-lipnica.si/?page_id=1658



Učitelji bodo dosegljivi po naslednjem urniku:
Datum
Ura dosegljivosti
16. 3. – 20. 3. 2020
9.00 – 13.30
23. 3. – 27. 3. 2020
9.00 – 12.30



Razredniki bodo staršem preko eAsistenta na njihove e-naslove za učence poslali
gradivo in navodila za šolsko delo doma v torek, 17. 3. 2020 ob 9.00 ter v torek,
24. 3. 2020 ob 9.00. To pomeni, da bodo učenci vsak teden v torek dobili gradivo
in navodila za šolsko delo doma za cel teden.



Starše prosimo, da spodbudite učence, da šolsko delo opravijo odgovorno in
skladno z navodili učiteljev. Namen pouka na daljavo je, da se ohranja kontinuiran
učni proces skladno s trenutnimi pogoji dela.
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Ostale pomembne informacije:
 Morebitne spremembe in novosti bomo objavljali na šolski spletni strani ter
pošiljali po eAsistentu.
 Šola bo sama odjavila vse učence od šolske prehrane za obdobje od 16. 3. do 27.
3. 2020.
 Šola v naravi za 7. razred je odpovedana. Glede povračila stroškov v obliki poračuna
boste naknadno obveščeni.
Starše prosimo, da otrokom v tem času omejijo uporabo elektronskih naprav in spleta ter
ustrezno nadzorujejo njihovo delo. Predlagamo, da preživijo del dneva na svežem zraku
(vendar ne v skupinah) ter da se ukvarjajo tudi z branjem, igranjem družabnih iger,
ustvarjanjem ipd. Predlagamo tudi, da učence vključite v pomoč v gospodinjstvu.

Želimo vam, da vi in vaši domači ostanete zdravi!

Zdenka Varl, prof.
ravnateljica
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