Obvestilo za starše
Razredni pouk
Datum: 6. 11. 2020

V ponedeljek 9. 11. 2020 bodo vsi učenci začeli s šolanjem na daljavo. Kakor je bilo razbrati je ukrep začasen in bo
pretehtan vsak teden sproti.
Na šoli smo se pripravili tudi na to obliko šolanja. Prvi teden bo prehodno obdobje, ko se bodo učenke in učenci
privajali na novo obliko dela. Ključne so tri faze pouka:
-

Vzpostavljanje stika med učiteljem in učenci.
Razvijanje rutine pouka na daljavo.
Izvajanje dejavnosti za uresničevanje ciljev ter ohranjanje kontinuitete učenja.

V prvem tednu bomo največ pozornosti namenili prvima točkama. Pri obeh točkah bomo potrebovali vašo
starševsko pomoč. Ob tem se še kako dobro zavedamo, da bo veliko staršev delalo na delovnih mestih ali na domu
in ne bodo mogli biti vse dopoldne ob otroku, saj ima tudi približno tretjina učiteljic in učiteljev naše šole doma
prav tako otroka, ki potrebuje varstvo ali se šola na razredni stopnji.

Organizacija dela
-

Delo oddelka vodi razrednik. Nanj se tudi obračate glede vseh vprašanj ali zadreg.
Urnik oddelka bo prilagojen pouku na daljavo tako, da bo v dnevu čim manj različnih predmetov –
oblikovane bodo blok ure.
Pri pripravi pouka bomo v največji možni meri skrbeli za to, da bo učitelj razlagal učno snov na enega
izmed uveljavljenih načinov.
Zaradi morebitnih odsotnosti učiteljev, bomo organizirali nadomeščanja z drugimi učitelji.
Ure, ki jih običajno izvajajo učiteljice svetovalne službe, bodo razporejene tudi med druge učitelje po
strokovni presoji aktiva svetovalne službe.
Za delo z učenci v drugem triletju bomo večinoma uporabljali MS Teams.
Za delo z učenci v prvem triletju bodo učiteljice smiselno in postopno vpeljevale aktivnejše oblike dela, še
vedno pa bomo komunicirali predvsem z elektronsko pošto staršev.
Pouk v živo bomo postopoma vpeljevali v dnevno rutino ob začetku dneva.
V skladu z akcijskim načrtom bomo za najmlajše vpeljali Murenčka Draga, ki bo otrokom občasno napisal
kakšno spodbudno besedo in se bo z njimi pogovarjal po elektronski pošti. Otroci mu lahko pišejo na
naslov murencek.drago@oskm.si.

Dostopnost učiteljev ter govorilne ure
Ker imajo učitelji ob pouku, ki ga izvajajo, še vrsto drugih zadolžitev, je skoraj nemogoče predvideti kdaj bo
posamezen učitelj staršem na voljo. Starši učitelju na njegov službeni elektronski naslov napišite sporočilo in učitelj
vam bo odgovoril v dopoldanskih urah čim bo utegnil. V primeru, da bo poleg tega potreben še pogovor v živo,
vas bo povabil na videokonferenčni klic.

Otroci s posebnimi potrebami
Otroci s posebnimi potrebami bodo imeli pouk tudi pri svojem učitelju dodatne strokovne pomoči v skladu z
odločbo. Zaradi organizacije dela svetovalne službe bodo določene ure dodatne strokovne pomoči pri pouku na
daljavo izvajali drugi učitelji. O tem, kater učitelj bo ure dodatne strokovne pomoči za posameznega otroka izvajal,
bomo obvestili starše otroka.
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Zagotavljanje opreme
V skladu z anketo, ki jo je šola izvedla v mesecu oktobru, bomo skupaj s šolskim skladom in donacijami staršev
uspeli posoditi več kakor trideset računalniških enot. Šola še ni prejela vse opreme, ki jo je treba za otroke še
pripraviti, zato vas bomo prosili za potrpljenje. Najprej bomo opremljali družine, ki nimajo računalnika.

Vse ostale informacije o načinu dela v oddelku, o šolski rutini vašega otroka in mnogo več vam bo v naslednjih
dneh poslala razredničarka. Ker bo pouka v živo mnogo več kakor spomladi vas prosim, da v čim večji meri
zagotovite otroku možnost sodelovanja in ga pri tem učite odgovornosti, saj je to zanj šola, ki je obvezna pa čeprav
doma.
Prepričan sem, da bomo ponovno odlično sodelovali. Učiteljice in učitelji so pripravljeni na delo in bodo otrokom
gotovo tudi v pomoč in oporo.
Nadvse pa bom vesel, če bo obdobje šolanja na daljavo čim krajše in močno upam, da se z otroki čim prej vidimo
v šoli. Srečno!

Saša Kožuh
ravnatelj
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