
 

 

                         30. 10. 2020 

Spoštovani starši, 

 

skladno z ukrepi Vlade Republike Slovenije, z današnjega dne, bo od 2. novembra dalje do preklica, 

izobraževanje v srednji šoli in gimnaziji potekalo še naprej na daljavo. 

Prvi teden InD imamo že za sabo. Za uspešno InD - izobraževanje na daljavo je pomembno, da si 

organiziramo urnik; čas izobraževanja (video-kontaktne ure, ki bodo objavljene v rubriki URNIKI), čas 

samostojnega učenja, opravljanja vaj, nalog, referatov, poročil, posnetkov . . . , kar bo po načrtu 

učiteljev, čas dela, čas rekreacije, čas počitka in spanja. . . Pod rubriko svetovalna služba boste našli 

več napotkov za čas izobraževanja na daljavo. 

V času izobraževanja na daljavo bomo uporabljali enoten komunikacijski kanal – TEAMS.  

Pouk kontaktnih video-ur bo potekal po urniku, ki bo objavljen v eAsistentu v nedeljo, 1. 11. 2020, 

zvečer in po potrebi dnevno aktualiziran. Praktičnega pouka, ki sicer poteka na šoli prihodnji teden 

še ne bo. Vsi dijaki, ki so razporejeni na PUD pri delodajalcih, le tega redno obiskujejo tudi v 

prihodnjem tednu. Nekateri razredi začenjajo s PUD-om ravno v prihodnjem tednu. Na PUD odhajajo 

skladno z razporedom in z upoštevanjem vseh varnostnih ukrepov. 

Dijaki vestno sledijo pouku, njihovo prisotnost bomo beležili v eAsistentu. V kolikor zbolijo, morajo to 

sporočiti razredniku, da jih opraviči. 

Pouk na daljavo prinaša tudi posebnosti in izzive. Kljub temu sem prepričana, da lahko skupaj tudi v 

prihodnjem tednu kvalitetno izpeljemo pedagoški proces. Dijake pozivamo, da dosledno upoštevajo 

vsa priporočila epidemiologov in tudi v prostem času poskrbijo za svoje zdravje in zdravje drugih.  

Delo dijakov bo vestno spremljal razrednik oz. razredničarka, sproti bodo reševali tudi morebitne 

težave. V primeru večje stiske naj dijake ne oklevajo, zaupajo naj jo razredniku lahko pa stopijo tudi v 

kontakt s svetovalno službo ( vsi kontakti so na spletni strani), ki bo pomagala, da s skupnimi močmi 

poiščemo ustrezne rešitve. 

Želim si, da zmoremo skupaj uspešno in učinkovito nadaljevati šolanje v prihodnjem času v obliki dela 

na daljavo in da se čimprej  z dijaki zopet srečamo na šoli. Ko se bodo ukrepi spremenili, vas bomo o 

tem obvestili takoj, ko zanje izvemo.  

Vse dobro, pazite nase in svoje najbližje. Ostanimo doma, če je le mogoče. 

                                                

        Andreja Ahčin, ravnateljica 

 


