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Šempeter pri Gorici, 13. 3. 2020 
 
 
Spoštovani starši, učenci 
 
Organizacija dela v primeru začasne prekinitve izvajanja vzgojno-izobraževalne  dejavnosti v vzgojno-
izobraževalnih zavodih - usmeritve  
  
Zaradi izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID19, bo v vzgojno izobraževalnih 
zavodih na podlagi sklepa Vlade RS št. 18100-7/2020/2 in odredbe ministra za zdravje začasno 
prepovedano zbiranje ljudi v šolah. To pomeni,  da se vzgojno izobraževalna dejavnost ne bo izvajala 
fizično v vrtcih in šolah oziroma, da se v določenih primerih začasno ne bo izvajala. 
 
Ukrep prične veljati z dne 16. 3. 2020 do preklica. 
O preklicu in pričetku rednega pouka boste pravočasno obveščeni. 
  
Šola bo v času ukrepa prepovedi obiskovanja pouka izvajala izobraževanje na daljavo. 
Učenci bod prejemali naloge preko e-pošte, e-učilnice in drugih elektronskih medijev ali v tiskani obliki 
v kolikor ne razpolagate z elektronskimi mediji. 
V ta namen se bomo posluževali učbenikov, delovnih zvezkov, učnih listov in drugih učnih gradiv - 
digitalnih didaktičnih pripomočkov: e-učbeniki, e-gradiva, portali z video vsebinami, mobilne aplikacije, 
spletne učilnice in druge e-skupnosti (socialna omrežja, video konference itd.). Pri tem posebno 
pozornost namenite varni rabi interneta.  
 
Učenci so dolžni opravljati naloge po navodilu učiteljev. 
Prosimo za veliko stopnjo odgovornosti in samodiscipline učencev pri učenju ter za spremljavo in 
podporo staršev. 
 
V primeru bolezni otrok in družinskih članov ste starši dolžni obvestiti šolo pred prihodom učenca v 
šolo. 
V primeru zapuščanja države in odhoda otrok v tujino ste pri povratku starši dolžni obvestiti šolo 
pred prihodom učenca v šolo. 
 
VSE AKTUALNE INFORMACIJE IN NAVODILA BOMO REDNO OBJAVLJALI NA SPLETNI STRANI ŠOLE. 
 
 
Želim vam veliko zdravja in vse dobro. 
 
Hvala za razumevanje in lep pozdrav,                                                          
                                                                                                                               Ravnatelj, 

             mag. Primož Hvala Kamenšček 
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