Draga učenka, dragi učenec!
Po podaljšanih jesenskih počitnicah bomo od 9. 11. 2020 dalje za vse učence od 1. do 9. razreda šolanje
nadaljevali na daljavo. Učenci boste delali v spletnih učilnicah Arnes, ki ste ga v spletnih učilnicah v šoli
že spoznali, vsak od vas ima AAI prijavo in geslo za vstop v e-okolje. V primeru težav pri dostopanju se
obrnite na svojega starša ali na svojega razrednika.
V začetku naslednjega tedna boste prejeli navodila za delo pri posameznih predmetih. Pomembno je,
da si delo doma dnevno razporedite glede na šolski urnik v posameznem dnevu. Upoštevajte napotke,
ki jih bodo pošiljali učitelji predmeta. Sledite vabilom na ZOMM srečanja, ki bodo občasno potekali pri
posameznih predmetih. Vaše sodelovanje naj bo spoštljivo do sošolcev in učiteljev. Pred vstopom na
ZOOM srečanje si preberite pogoje sodelovanja na srečanju. Pravila virtualnega sodelovanja.
V primerih nejasnosti se po pomoč obrnite na svoje sošolce ali starše. Učitelji se bodo v veliki meri
potrudili, da vam bodo nove učne snovi razlagali s posnetki razlag. Skrbno jim prisluhnite, opravite
naloge v povezavo s posnetki, uporabite jih za večkratno poslušanje in nov način učenja.
Delo v spletnih učilnicah je obvezno in verjamem, da boste svoje obveznosti opravljali po svojih
najboljših močeh.
Že v spomladanskem času ste spoznali, da šolanje na daljavo zahteva sprotno delo, dnevno načrtovanje
svojega dela in spretnost učenja. Ob tem je pomembno, da na daljavo ohranjate stike s svojimi sošolci
in prijatelji. Vsak dan polovico svojega prostega časa namenite tudi gibanju.

Spoštovani starši!
Prosimo, da se tudi vi z otroki pogovorite o tem:








da je delo na daljavo obvezno,
da lahko pride do težav pri delovanju spletnih učilnic,
da morajo učenci pri delu na daljavo delati sproti (zahtevane izdelke morajo dnevno pošiljati
učiteljem v pregled),
da spoštljivo sodeluje na video razredni uri,
da se odsotnost učenca evidentira kot neopravičena ura, če starši izostankov ne opravičite,
da učitelj ob neaktivnosti učenca najprej opozori vašega otroka, potem piše vam in hkrati
obvesti razrednika, (po elektronski poti ali po telefonu),
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 pri delu.
V primeru, da karkoli ne bo jasno, se takoj obrnite na razrednika. Ta vam bo v začetku tedna po
elektronski pošti poslal obvestilo o svoji dosegljivosti. Že v naprej vas prosim za razumevanje in
potrpežljivost ob začetku dela v spletnih učilnicah.

Kontakti:
Tajništvo šole: 04/25-26-010
Ravnatelj: 04/25-26-011
Pomočnici ravnatelja: 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 čimprej zopet srečamo v šoli.
mag. Boštjan Mohorič
ravnatelj
Cerklje na Gorenjskem, 6. 11. 2020

