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USMERITVE IN ORGANIZACIJA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA V ČASU
ZAPRTJA GŠ SLAVKA OSTERCA LJUTOMER
Spoštovani starši in učenci!
Glede na razglasitev epidemije (zajezitve širjenja Covid 19), in po Odredbi o prepovedi zbiranja
ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja (Ur. list. RS, št. 19/2020), vas obveščam, da
bo Glasbena šola Slavka Osterca Ljutomer od 23. marca 2020 do preklica, izvajala vzgojnoizobraževalno delo na domu in pouk na daljavo.
Ne glede na zaprtje šole bodo učitelji skušali večino pouka in učnih vsebin voditi prek ekomunikacijskih sredstev (e-maila, Messagesa, Skypa, Viberja, klica na mobitel), ali
kako drugače. Telefonske številke in večino e-mailov imamo, v kolikor jih niste dali, pa vas
prosimo, da si kontakte izmenjate z učitelji, tako da bo delo potekalo:
-

preko staršev (e-mail ali telefon) z najmlajšimi, z navodili za vadenje in delo,
starejši učenci samostojno prek mailov, s pomočjo e-povezav, ki so na voljo,
s pošiljanjem notnega gradiva,
s poslušanjem posnetkov, ki jih učenci pošljejo učitelju,
preko učiteljevega posnetka vaj ali skladb, ki ga posredujejo učencu,
preko video konference,
preko linkov za poslušanje določenih posnetkov (YouTube ali drugi ponudniki),
preko učnih listov, ki jih učitelji NGL in SOLF pošljejo otrokom,
preko določene teme, ki se obdela v teh tednih, ki so pred nami (prebere,
preposluša…);

Predvsem individualni pouk bo potekal po urniku učenca (v izjemnih primerih lahko
poteka tudi drugače).
V času njegove ure, učitelj pokliče učenca in se dogovorita za izvedbo pouka.
Še enkrat prosim, da starši predvsem mlajšim otrokom omogočite e-povezave, da bodo
lahko informacije potekale nemoteno.

Otroci nimajo počitnic, zato naj opravljajo šolske obveznosti. Vsa dodatna navodila
bomo objavljali na spletni strani šole.
Ostajajte doma in se gibajte na svežem zraku tam, kjer ni pričakovati množice ljudi.
Želim vam veliko zdravja in predvsem upoštevajte navodila in ukrepe.
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