
 

Šolsk i  center  Novo mes to  
Srednja  s t ro jna šo la  
Šegova u l i ca  112,  8000 Novo mes to  
te l :  07 /  39 32 154,  www.s c -nm.com  

 
 

 

 

Spoštovani dijaki in starši, 
 
za nami je prvi teden izobraževanja na daljavo, ki smo ga bili primorani vzpostaviti zaradi 

skupnega boja proti koronavirusu. Z veseljem ugotavljam, da nam je delo s skupnimi močmi 

dobro uspelo. Uvajalno obdobje in začetne težave so zahtevale veliko energije tako učiteljev kot 

tudi dijakov, zato gre vsem skupaj velika zahvala. S takšnim načinom izobraževanja bomo 

nadaljevali tudi v prihodnje. Trenutno še ni znano, kdaj bo vrnitev v šolske klopi možna in varna, 

zato moramo delo na daljavo načrtovati dolgoročno, tako da bomo lahko pouk uspešno pripeljali 

do zaključka šolskega leta. Prav zato je pomembno, da nadaljujemo z odgovornim in vestnim 

izpolnjevanjem šolskih obveznosti.  

 

 

NAVODILA ZA IZVEDBO POUKA NA DALJAVO (2.teden: 23.–27. 3. 2020)  
 

1. Tudi v tem tednu bo potekal pouk na daljavo po urniku, ki je objavljen v eAsistentu.  

2. Prične se izvajati pouk prakse in športne vzgoje. 

3. Izvajal se bo pouk tudi za dijake 3. aS in 3. bS, ki bi morali biti na PUD-u. Dijaki 3. dS,    

3. fS in vajenci nimajo pouka na daljavo. 

4. Dijaki prejmejo informacijo o nalogah in obveznostih za tekoči dan od učitelja predmeta, 

ki ima ta dan pouk po urniku v eA najpozneje do 8. ure. Informacijo za vsak predmet 

posreduje dijakom učitelj na razredni mail in/ali na e-naslov dijaka, ki se nahaja v eA. 

5. Učitelj lahko dijakom da tudi tedenski načrt dela. Dijaki ga prejmejo do prve ure v 

tekočem tednu. 

6. Dijaki, ki ne dostopate do eA, se obrnite na razrednika (e-naslov). 

7. Učitelji bodo dosegljivi za komuniciranje z dijaki v času pouka po urniku.  

8. Komunikacija lahko poteka preko e-mail naslova, eA oz. po dogovoru z učiteljem. 

9. Razrednik skrbi za koordiniranje dela in odgovarja na vaša vprašanja preko e-maila.  

10. Dijaki, pomagajte si med seboj, če bo kdo imel težave z e-pošto in prejemom gradiva. 

Razrednika obveščajte o morebitnih osebnih okoliščinah (bolezen, stiske …), ki bi lahko 

vplivale na opravljanje dela. Za pomoč v stiski se lahko obrnete na šolsko svetovalno 

službo (kaja.ivanetic@sc-nm.si, eva.silc@sc-nm.si) 

11. Skrbite, da imate dovolj prostora na e-mailu. 

12. Vsi e-naslovi učiteljev so na spletni strani (ime.priimek@sc-nm.si). 

 

 
OSTANITE DOMA. PAZITE NASE IN NA DRUGE. 
 

 
Sebastijan Brežnjak 

ravnatelj 
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