Navodila učencem in staršem v času zaprtja šole – šola na daljavo
Spoštovani učenci in starši!
V času izrednih razmer in posledično zaprtja šole se obračamo na vas s prošnjo po
uspešnem sodelovanju. Cilj zaprtja šol je čim bolj preprečiti fizične stike med ljudmi,
da se koronavirus ne bo širil in iskreno upam, da nam s skupnimi močmi uspe čim prej
vzpostaviti normalno stanje.
Zaprtje šol ne pomeni počitnic za učence in učitelje, zato v nadaljevanju podajam nekaj
osnovnih informacij, saj bomo z delom na daljavo pričeli v ponedeljek, 23. 3. 2020. Do
takrat pa se bomo na to pripravljali in informirali.
Pošiljam vam tudi povezavo NIJZ, ki vam bo morda v tej situaciji prišla prav. Prispevek
na temo, kako se o koronavirusu pogovarjati z otrokom, je na tej povezavi:
https://www.nijz.si/sl/kako-se-pogovarjati-z-otroki-o-koronavirusu-sars-cov-2-covid-19

Za učence bodo strokovni delavci podajali navodila preko LoPolisa na tej povezavi:
https://novi.lopolis.si/prijava
 Vpišete uporabniško ime in geslo, ki ga že uporabljate za odjavo prehrane in eredovalnico. Pojavilo se vam bo okno s sporočili, kamor boste prejemali sporočila
učiteljev, ki poučujejo vaše otroke, in na njih boste lahko tudi odgovarjali. Sporočila
delujejo na podoben način kot ostali programi za pošiljanje in prejemanje
elektronske pošte (Gmail, Outlook …).
 Če ste že imeli dostop, pa ste pozabili geslo, ga pridobite na tej povezavi:
https://novi.lopolis.si/Account/ForgotPassword
 Če še niste uporabljali spletne odjave prehrane ali e-redovalnice, pišite na
elektronski naslov: natalija.heric@1osrogaska.si.
Predlagamo, da se v tem tednu poskusite prijaviti. V primeru težav, pošljite e-pošto:
natalija.heric@1osrogaska.si.
Zadolžitve učencev in staršev:
Učenci naj vsak dan namenijo šolskim dejavnostim nekaj ur, v prostem času pa naj
preberejo tudi kako leposlovno knjigo in se skupaj z družino čim več gibajo na prostem,
brez fizičnih stikov z drugimi.
Učencem od 1. do 3. razreda morate stati ob strani in jih bolj vzpodbujati pri delu,
starejše učence pa čim bolj navajajte na samostojnost.
Učitelji vam bodo poslali sporočilo z nalogami do 20.00 za naslednji dan.
Če kdo od učencev nima računalnika ali tablice, imate možnost, da si tablico izposodite
v šoli. V tem primeru napišete potrebo preko e-pošte: OS1-Rog.Slatina@guest.arnes.si
V času zaprtja šole smo vse otroke odjavili od obrokov in jih bomo po odprtju spet
prijavili.
Hvala za razumevanje.
Bodimo in ostanimo zdravi.
Anita Skale, ravnateljica

