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

V ponedeljek 9. 11. 2020 se končujejo počitnice in se za učence predmetne stopnje nadaljuje pouk na daljavo. Po
enem tednu tovrstnega pouka se končuje tudi prehodno obdobje, ko smo gradivo za delo omogočali preko
Arnesovih učilnic za prenos in ponekod preko elektronske pošte. Sedaj bo delo potekalo le še v MS Teams.
Ključne spremembe:
-

-

Gradivo in naloge bodo učencem posredovane le še preko MS Teams.
Urniki oddelkov se prilagodijo tako, da bo omogočen pouk v obsegu do polovice ur v živo pri vseh
predmetih, ki se izvajajo vsaj dve uri tedensko Urniki so priloga tega obvestila in bodo objavljeni tudi v
razredni ekipi v MS Teams in na spletni strani šole.
Koordinatorjev za posamezne razrede ne bo več.
V večji meri se uvaja pouk v živo – v prehodnem obdobju 14 dni.
Teden se začne z razredno uro v živo v ponedeljek ob 8.30.
Dodatna strokovna pomoč se bo izvajala na daljavo.

Urniki
Urniki se bodo spremenili tako, da bodo omogočali pouk v živo pri polovici šolskih ur. To pomeni, da bodo urniki
dobili še časovno komponento. V urniku so ure, ki so lahko namenjene pouku v živo označene s svetlo oranžno
barvo in za te ure bo poskrbljeno, da se ne križajo ne pri učencih in ne pri učiteljih. V splošnem to pomeni, da bo
ena izmed blok ur namenjena pouku v živo, druga pa dodatnim zadolžitvam oziroma samostojnemu delu učencev.
Ali bo pouk potekal v živo je odločitev učitelja glede na učno snov in fazo učnega procesa.

Pouk v živo
Ko bo predviden pouk v živo bo predhodno učitelj v ekipi MS Teams ustvaril sestanek ob točno določeni uri po
urniku. S tem se bo učencem ta sestanek pojavil v koledarju v MS Teams. Starši in otroci lahko enostavno
pogledate v koledar in boste videli za prihodnji dan ves pouk v živo.
Učenčeva dolžnost je obiskovanje pouka, ne glede na to, da pouk poteka doma. Tako je sedaj učenčeva dolžnost
tudi prisotnost pri pouku v živo. Učitelji bodo v prehodnem obdobju 14 dni le beležili prisotnost, kasneje pa bodo
začeli zapisovati v dnevnik odsotnosti učencev. Učenec, če iz kakršnega koli razloga ne more prisostvovati pouku
v živo, se mora učitelju opravičiti. Razlog mora biti tehten. Zavedamo se, da imamo še vedno omejitve glede
dostopnosti zaradi pomanjkanja opreme, vendar bomo tudi to v prihodnjem tednu v čim večji meri uredili.
Vendarle pa je treba vedeti, da je za udeležbo na učni uri, ki poteka v živo, dovolj že pameten telefon s kamero.

Govorilne ure
Ne glede na to ali bomo še nekaj časa morali izvajati pouk na daljavo ali pa se bomo kmalu lahko vrnili v šolo nam
verjetno še nekaj časa ne bo dovoljeno izvajati govorilnih ur v živo. Zato bodo govorilne ure potekale na daljavo.
Če bi se želeli pogovoriti z učiteljem mu najprej napišite elektronsko sporočilo na njegov služben naslov. Naslovi
učiteljev so objavljeni na spletni strani šole sicer pa so sestavljeni na način imena.priimki@ucitelj.oskm.si . Najprej
vam bo učitelj skušal pomagati po elektronski pošti, če bo potrebo pa vas bo povabil na videokonferenčni klic, kjer
se bo z vami pogovoril v živo na daljavo.
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Dodatna strokovna pomoč
Ker je šola trenutno zaprta za vse učence, se bo tudi dodatna strokovna pomoč morala izvajati na daljavo. Na tem
področju bo prišlo do določene reorganizacije dela tako, da bomo lahko poskrbeli za čim boljšo pomoč otrokom.
Tako bodo določene otroke prevzeli, v skladu z navodili Zavoda za šolstvo RS, učitelji ki so s poukom na daljavo
manj obremenjeni od ostalih. Vse starše otrok, kjer bo prišlo do spremembe, bo o tem obvestila učiteljica dodatne
strokovne pomoči, ki sicer skrbi za otroka. Vsa pomoč se bo izvajala v skladu z odločbami.

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.

Nadvse bom vesel, če bo obdobje šolanja na daljavo čim krajše in močno upam, da se z otroki čim prej vidimo v
šoli. Srečno in predvsem ostanite zdravi!

Saša Kožuh
ravnatelj
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