
 

Spoštovani starši! 

Obveščamo vas, da bo zaradi poslabšanja epidemiološke slike in preprečevanja prenosa 
okužb, v tednu od 19. do 23. 10. 2020, pouk od 6. do 9. razreda potekal na daljavo. Učenci od 
1. do 5. razreda imajo pouk v šoli. 

Delo na daljavo bo potekalo preko spletne učilnice Arnesa. Vsi učenci imajo gesla za dostop 
do spletne učilnice. 
 
Za delo na daljavo smo se v preteklih tednih skupaj z otroki pripravljali pri pouku, 6. in 7. razred 
tudi na tehniškem dnevu. Na delavnicah so učenci resno delali in se v večino naučili veščin, ki 
jih potrebujejo za delo na daljavo.  
 
Razredniki so se na razredni uri (v petek, 16. 10. 2020) z učenci pogovorili o delu na daljavo in 
jih seznanili z njihovimi dolžnostmi. Prosimo, da se tudi vi z otroki  pogovorite o tem: 

 da je delo na daljavo obvezno, 
 da morajo učenci pri delu na daljavo delati sproti (zahtevane izdelke morajo dnevno oz. 

po dogovoru z učiteljem pošiljati v pregled), 
 da sodeluje na video razredni uri,  
 da se odsotnost učenca evidentira kot neopravičena ura, če starši izostankov ne 

opravičite, 
 da učitelj ob neaktivnosti učenca obvesti razrednika, ta pa o neodzivnosti obvesti vas  

(po elektronski poti ali po telefonu), 
 da o težavah z IKT opremo obvesti razrednika, 
 če bodo težave večje in se bodo ponavljale, se bodo vključile svetovalne delavke. 

Učitelji bodo delo vašega otroka sproti vrednotili in jih s povratnimi informacijami usmerjali 
pri delu. Učence s posebnimi potrebami bodo spremljale tudi njihove specialne pedagoginje. 
Pouk na daljavo bom redno spremljal preko spletnih učilnic tudi sam.   
 
Svetujem vam, da učenci delo opravljajo samostojno, starši pa njihovo delo spremljate, jih 
podpirate in spodbujate. 
V primeru, da karkoli ne bo jasno, se takoj obrnite na razrednika. Ta vam bo po elektronski 
pošti poslal obvestilo o svoji dosegljivosti.  
 
Kontakti: 

 vodstvo šole: 04/25- 26-011, 04/25- 26-023, 04/25- 26-037 

 šolska svetovalna služba: 04/25- 26-016, 04/25- 26-024 

Lepo vas pozdravljam, z željo, da se učenci po jesenskih počitnicah zdravi vrnejo v šolo. 
 
mag. Boštjan Mohorič 
ravnatelj 

 
Cerklje na Gorenjskem, 16. 10. 2020 


