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Obvestilo dijakom, staršem

Izobraževanje na daljavo z 19. 10. 2020
Spoštovani,
nov koronavirus je na različne načine posegel v naša življenja. Že vse od začetka šolskega leta
prilagajamo dejavnost šole in dijaškega doma razmeram, ki so povezane s COVID-19. Aktivnosti so
načrtovane ob upoštevanju aktualnih ukrepov, ki jih podajajo strokovne oz. pristojne institucije. Na šoli
smo evidentirali tudi nekaj okužb med dijaki in zaposlenimi. V vseh primerih smo ukrepali v skladu z
navodili NIJZ. Preventivni ukrepi pred okužbo, kot tudi zavzeti ukrepi ob okužbi so omogočali uspešno
delo na šoli. Hvala vsem za spoštovanje ukrepov in razumevanje.
Glede na izjemno resno epidemiološko situacijo in zaradi izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja
virusa COVID-19 se bo na podlagi sklepa ministrice za izobraževanje, znanost in šport, od 19. do 25. 10.
2020 v srednjih šolah začasno pričel celotni pedagoški proces izvajati na daljavo.
Dijake tako opominjamo na sledeče:
-

domov odnesite vse šolske potrebščine in druge osebne stvari,
za delo na daljavo boste uporabljali z učitelji dogovorjene komunikacijske kanale (Google
aplikacije, eAsistent) in načine dela,
doma spremljajte e-pošto, eAsistent ter spletno stran šole (posredovanje obvestil),
obvestite razrednike v kolikor nimate potrebne IKT opreme (npr. prenosnik, …) ter dostop do
interneta za delo na domu,
pouk na daljavo bo večinoma potekal po obstoječem urniku,
sodelovanje pri pouku je obvezno, morebitne odsotnosti sporočite razredniku,
na daljavo se lahko tudi ocenjuje, o morebitnih spremembah napovedanih ocenjevanja lahko
odloči učitelj in dijake obvešča (evidenca tudi v eAsistentu),
v primeru težav z IKT tehnologijo oz. komunikacijo, ali težav pri delu na daljavo nasploh, se
obrnite na razrednike ali po potrebi tudi na vodstvo šole.

Ob že navedenem, predvsem pa ob slabi epidemiološki sliki okužb s COVID-19, bi vas želel dodatno
nagovoriti k odgovornemu upoštevanju ukrepov za preprečevanje okužbe s COVID-19. Nosimo masko,
poskrbimo za razkuževanje in higieno rok, vzdržujmo distanco, omejimo nenujne stike in druženja, … .
Bodimo pozorni na svoje zdravje in zdravje bližnjih. Bodimo odgovorni.
Za dodatne informacije ter obveščanje smo na šoli dosegljivi tudi na info@gimnazija-ruse.si oz. na
02/630 08 00.
Da znamo in zmoremo delati na daljavo, smo dokazali že v preteklem šolskem letu. Verjamem, da
bomo tudi letos kos izzivom, ki so pred nami.
V upanju, da se čim prej ponovno srečamo v šoli in dijaškem domu vas lepo pozdravljam.

Ruše, 15. oktober 2020

Ravnatelj GSKŠ Ruše:
Samo Robič, univ. dipl. inž. kem. teh.

Poslano:
-

dijaki, starši, skrbniki, učitelji (po e-pošti v eAsistentu).

