Šolski center Novo mesto
Srednja zdravstvena in kemijska šola

Mirna, 13. 3. 2020

Spoštovani dijaki in starši,
zaradi izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID19 bomo po
odredbi Vlade RS začasno, predvidoma od 16. do 29. marca 2020, prekinili izvajanje
pouka v šolah v fizični obliki. Ker želimo, da bi vsi ostali zdravi, bomo pouk izvajali na
daljavo. Prosimo vas za odgovoren pristop do dela in vestno izpolnjevanje
obveznosti. Tovrstna oblika pouka je za nas novost, vendar upamo, da bomo s skupnimi
močmi zmogli.

NAVODILA ZA IZVEDBO POUKA: 1. teden 16.–20. 3. 2020
- Delo za dijake bo od doma potekalo po urniku, ki je objavljen v eAsistentu.
- Dijaki prejmejo informacijo o nalogah in obveznostih za tekoči teden od učitelja, ki ima v
tekočem tednu pouk po urniku v eA. Okvirni tedenski načrt dela za tekoči teden prejmejo
v ponedeljek, 16. 3. 2020, do 8. ure.
- Informacijo za vsak predmet posreduje dijakom učitelj, ki predmet poučuje na razredni mail
in/ali na e-naslov dijaka, ki se nahaja v eA.
- Za vsak predmet posebej se lahko učitelj z dijaki dogovori za dnevno pošiljanje podrobnih
navodil za posamezno uro (zvečer ali zjutraj do 8.ure). Velja zlasti za predmete, ki imajo več
ur v tednu.
- Učitelji bodo dosegljivi za komuniciranje z dijaki v času pouka po urniku.
- Komunikacija lahko poteka preko mail naslova, eA oz. po dogovoru z učiteljem.
- eAsistent je razvil nove možnosti pouka na daljavo, ki omogočajo potek pouka »v živo«
(preko kanala, sporočil …). Navodila za uporabo najdete na strani eA v polju POMEMBNO.
Dijaki, ki ne dostopate do eA, ste prejeli na mail geslo, s katerim se lahko prijavite v eA. V
primeru težav se lahko obrnete na petra.zibert@sc-nm.si .
- Učitelj v eA vpiše aktualno učno snov tako, da tudi ostali vidijo, kakšna je obremenitev
dijaka, in sicer:
Učna snov
 Naziv: naslov/tema učne ure
 Opis: vsebina učne ure, način izvedbe učne ure, predvidena naloge za
dijaka, rok oddaje naloge, način preverjanja
- Razrednik skrbi za koordiniranje dela in odgovarja na vaša vprašanja preko maila.
- Pouk prakse/vaj in športne vzgoje se ta teden ne izvaja. Nerealizirane ure se bodo
nadomestile v času, ko se bo pouk spet pričel izvajati. Priporočamo gibanje na svežem zraku
stran od družbe.
- Dijaki, ki se jim prekine PUD, za obdobje, ko bi morali opravljati PUD, v tednu 16.–20. 3.
2020 nimajo pouka na daljavo.
- V primeru kakršnihkoli zapletov pri izvajanju dela na domu kontaktirajte razrednika. Prav
tako razrednika obveščajte o morebitnih osebnih okoliščinah, ki bi lahko vplivale na
opravljanje dela.
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