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Spoštovani starši in skrbniki, dragi učenci! 

 

Zaradi poslabšanja epidemiološke situacije in preprečevanja prenosa okužb s SARS-CoV-2 se 

začasno, v tednu od 19. 10. 2020 do 23. 10. 2020, v osnovnih šolah in osnovnih šolah s 

prilagojenim programom delo izvaja prilagojeno in sicer: 

 osnovne šole: učenci od 1. do vključno 5. razreda se izobražujejo v šoli, učenci od 

vključno 6. do 9. razreda se izobražujejo na daljavo; 

 osnovne šole s prilagojenim programom: vsi programi se izvajajo v šoli. 

Ob prehodu na začasno izvajanje pouka na daljavo, vas obveščamo, da je vzpostavljena skupna 

vstopna točka – spletne učilnice šole. Vsi učenci predmetne stopnje so že prejeli šolske 

elektronske naslove in AAI identiteto za dostop do Arnesovih storitev. Vsa komunikacija 

med učitelji in učenci bo potekala preko spletnih učilnic oz. po potrebi preko elektronske 

pošte. 

Z namenom boljše preglednosti šolskih dnevnih/tedenskih obveznosti učencev, ponovno 

vzpostavljamo celostni tabelarični urnik s predvidenimi vsebinami in načinom izvedbe 

izobraževanja na daljavo, ki bo dostopen (od ponedeljka, 19. 10. 2020) na spletni strani šole, v 

zavihku izobraževanje na daljavo. Urnik izobraževanja na daljavo je prilagojen in poenoten 

po generacijah. Z zavedanjem, da izobraževanje na daljavo ni enako izobraževanju ter pouku v 

šoli, bodo vsebine količinsko, ciljno in smiselno prilagojene temu. 

Na vas starše apeliramo, da učence spodbujate in spremljate njihovo delo v času izobraževanja 

na daljavo. V kolikor potrebujete pomoč pri zagotovitvi ustrezne informacijsko-računalniške 

tehnologije, se obrnite na razrednika oz. razredničarko in bomo poiskali možnosti, da vam 

pomagamo.  

Dragi učenci, nadaljujte z dobrim delom in pozitivnim odnosom do znanja, tudi v času 

izobraževanja na daljavo. Sledite usmeritvam učiteljev in se trudite po svojih najboljših močeh. 

V kolikor naletite na težave, se obrnite po pomoč k sošolcu oz. sošolki ali povprašajte učitelja.  

Vsi skupaj se nadejamo, da tokrat resnično gre zgolj za začasen ukrep in ne za ponovitev zaprtja 

šol kot v preteklem šolskem letu. 

Prosimo za razumevanje in podporo v okoliščinah, ki so zahtevne in neprijetne za vse nas! 

Še naprej spoštujte ukrepe za varovanje zdravja in pazite nase! 

             

Dejan Kokol, ravnatelj 

https://ucilnice.arnes.si/course/index.php?categoryid=148
https://www.gros-radgona.si/pouk-na-daljavo/

