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Spoštovani starši,
od 16. marca 2020 do preklica bo šola zaprta, pri čemer bomo organizirali pouk na daljavo, glede
na možnosti in čim bolj v skladu s starostjo otrok. V nadaljevanju podajamo strnjena navodila:
POUK:
• Učitelji bodo na različne načine usmerjali delo učencev, komunikacija bo potekala predvsem
preko e-pošte oz. drugače v dogovoru z vami in razrednikom, če nimate stalnega dostopa do
interneta.
•

Pozivamo starše, da razrednikom sporočite svoj e-naslov, v kolikor do sedaj tega niste storili.

•

Srednješolski razredi so oblikovali razredne maile, ki bodo dostopni vsem dijakom. Na razredni
mail bodo učitelji pošiljali zadolžitve po obstoječem urniku in tudi jasne jasna navodila. Dijaki
bodo v skladu z napotki rešene naloge posredovali učiteljem v pregled.

•

Poudarjamo, da zaprtje šole ne pomeni počitnic, in je prav, da učenci in dijaki vzdržujejo
določeno mero »učne kondicije«, za kar pa bodo potrebovali vašo pomoč. Starejši kot je otrok,
večja je njegova odgovornost za samostojno delo in izpolnjevanje nalog, ki jim jih bodo pošiljali
učitelji. Vas, starše pa prosimo, da otroke spodbujate, po potrebi pa tudi nadzorujete pri
njihovem delu.

•

Kar bodo učenci opravili v dneh pouka na daljavo, bo podlaga za kasnejše delo v šoli.

•

Starše zadnje triade in srednješolcev ob tem pozivamo, da otrokom, če ste za to naprošeni,
omogočite dnevno branje e-sporočil in morebitno korespondenco z učitelji.

•

Če doma nimate možnosti, da bi se otrok učil z navodili preko informacijsko-komunikacijske
tehnologije (računalnik ...), to sporočite razredniku in se bomo dogovorili za prirejeno različico
pouka na daljavo.
V tem trenutku nimamo informacij o morebitnih nadomeščanjih in o spremembah šolskega
koledarja (počitnice).

OBVEŠČANJE:
• O vseh spremembah boste sproti obveščeni z obvestili razrednikov, tajništva, oz. na šolski
spletni strani.

•

Vprašanja, ki se tičejo pouka na daljavo ipd., prosimo, naslavljajte neposredno na določenega
učitelja ali razrednika.

Za morebitna organizacijska vprašanja se obrnite na koordinatorje Načrta za zagotavljanje
kontinuiranega dela na Waldorfski šoli Ljubljana v primeru koronavirusa SARS-CoV-2
DELOVNA KOORDINACIJSKA SKUPINA:
Koordinatorica za zavod: Monika Černe
Koordinatorici na predmetni stopnji: Branka Strmole Ukmar, Stanka Žabkar
Koordinatorici na razredni stopnji: Branka Strmole Ukmar, Nadja Lazar
Koordinatorici na gimnaziji: Jožica Trpin,
Koordinatorica v vrtcu: Irena Uhan
IME
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O nadaljnjih ukrepih ter navodilih MIZŠ vas bomo ažurno obveščali.
V primeru vprašanj povezanih z zdravjem se obrnite na osebnega zdravnika, na brezplačno
telefonsko številko 080 14 04 oz. sledite vsem navodilom Civilne zaščite, NIJZ ter Ministrstva za
zdravje.
NUJNO VARSTVO:
Glede morebitne organizacije nujnega varstva, za otroke tistih staršev, ki bodo do tega
upravičeni, čakamo navodila Civilne zaščite in MIZŠ-ja.
Ponovno pa vas prosimo, da sledite vsem preventivnim navodilom ter vam in vsem vašim
želimo veliko zdravja.
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