Obvestilo za učence od 6.-9. razreda
Zaradi zdravstveno-preventivnih ukrepov bo 8. teden pouka za vse naše učence potekal drugače kot smo
bili vajeni do sedaj in kot si niti nismo želeli.
V nedeljo zvečer bodo učitelji v e-učilnice (moodle učilnice) naložili naloge za prihodnji teden.
Do učilnic bodo učenci dostopali preko spletne strani.
Videokonference bodo potekale preko Microsoft Teamsov.
Ohranili bomo urnik kot ga imajo učenci tudi sicer v šoli, tako da bodo videokonference potekale takrat,
ko imajo učenci predmet na urniku. Ne bodo pa učitelji videokonferenc izvajali v času vseh ur (npr. če je
pouk slovenščine 5 ur tedensko, bosta dve videokonferenci, dodatno bodo učenci imeli možnost
dopolnilnega pouka preko videokonference; če je predmet dve uri tedensko, je dovolj ena
videokonferenca).
Urnik videokonferenc bo objavljen tudi na spletni strani šole.
Učitelji bodo naloge smiselno pripravili, da učenci ne bodo preobremenjeni.
Splošna navodila glede uporabe e-učilnic in Microsoft Teamsov bodo na spletni strani šole.
Starši, ki ste se ob pozivu šole za potrebe računalnikov odzvali, ste že prejeli obvestilo, kdaj in kako jih
boste lahko prevzeli.
Organizirana bo tudi učna pomoč za učence z učnimi težavami, za katere smo tudi do sedaj izvajali učno
pomoč. Starši in učenci boste o načinu izvedbe učne pomoči obveščeni.
V prihodnjem tednu odpadejo vsa ocenjevanja znanja. O novih datumih bodo učitelji učence pravočasno
obvestili (po počitnicah, ko se vrnemo v šolo).
Za prihodnji teden sta napovedani tudi tekmovanji iz znanja biologije in angleščine za 8. razred. Mentorji
bodo učence pravočasno obvestili, če se bodo tekmovanja izvedla in na kakšen način.
Prav tako odpadejo dnevi dejavnosti, ki so bili načrtovani za prihodnji teden.
Če učenci še niso odnesli vseh potrebščin domov, naj to storijo najkasneje v ponedeljek, 19. 10. 2020,
med 14. in 15. uro. Pozvonijo naj na vhodu v šolo.
Za kosila veljajo navodila kot ste jih že predhodno prejeli preko eA na vašo elektronsko pošto.
Za tehnično podporo vam bo v času dela na daljavo vedno na voljo naša računalničarka gospa Maja
Mujkić, ki jo lahko kontaktirate preko e-naslova maja.mujkic@gmail.com.
Na razrednike se lahko po e-pošti obračate za morebitna splošna vprašanja.
Govorilne ure za predmetno stopnjo niso odpovedane in bodo potekale kot ste bili o tem predhodno
obveščeni.
Prepričana pa sem, da bomo 8. teden pouka izpeljali brez večjih težav in zadreg in da bomo s strpnim
pristopom zmogli tudi to. Pomembno je, da ob morebitnih kakršnihkoli težavah ne reagiramo jezno,
ampak da ravnamo odgovorno in razsodno . Vedno smo vam in vam bomo na voljo tudi sedaj.
Še naprej vas bomo sprotno obveščali, da bo prihodnji teden potekal čim bolj umirjeno.
Če potrebujete še kakršnokoli informacijo, pa razrednike ali vodstvo brez zadrege obvestite.
Lep pozdrav

