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Navodila za učence OŠ Gradec v času zaprtja šol 
 
S ponedeljkom, 23. 3. 2020, pričenjamo na OŠ Gradec z opravljanjem šolskih 
obveznosti na daljavo, torej doma. 
 

1. Starši boste to isto obvestilo prejeli tudi od svojih razrednikov. Če ga niste, 
preverite svojo elektronsko pošto (tudi Nezaželeno e-pošto) ali kontaktirajte 
razrednika. 

 
2. Navodila za učence 

a. razredne stopnje bodo razredni učitelji posredovali bodisi preko 
elektronske pošte bodisi v spletnih učilnicah naše šole, ki bodo 
prostodostopne (BREZ PRIJAVE). 

b. predmetne stopnje bodo učitelji predmetov objavljali v spletnih 
učilnicah, kamor bodo učenci lahko dostopali le z uporabniškimi imeni in 
gesli (za AAI račun-na ta način vstopajo tudi v šolske računalnike). 

 
3. Spletne učilnice najdete na spletni strani OŠ Gradec, zavihek Za učence. Navodila 

za prijavo v spletno učilnico (za učence predmetne stopnje) so posredovana 
skupaj s temi navodili. 

 
4. Če ste uporabniško ime in geslo pozabili/izgubili, ČIM PREJ kontaktirajte: 

a. za matično šolo Anjo Knežević: anja.knezevic@osgradec.si 
b. za POŠ Vače Astrid Žibert: astrid.zibert@osgradec.si 

 
5. Pri dajanju navodil učencem razredne stopnje bo zagotovo potrebno sodelovanje 

staršev. Trudili se bomo, da boste starši le prenosniki učiteljevih navodil, delo pa 
naj opravijo učenci samostojno. 

  
6. Učenci predmetne stopnje naj v spletne učilnice vstopajo s svojimi pametnimi 

telefoni. Učenci, ki te možnosti nimate (ni pametnega telefona, doma nimate 
povezave s svetovnim spletom…) to sporočite razredniku in se bomo potrudili 
zadevo urediti drugače. 

 
7. Navodila za delo učencev bodo objavljena najkasneje do ponedeljka do 7.30 za 

cel teden in bodo ločevala, kaj učenec naredi posamezno uro, ki jo ima na 
urniku med tednom (npr. v pon to, v sre to) 

 
8. Učenci naj se držijo urnika, ki ga imajo objavljenega na šolski spletni strani 

(Za učence, Urniki). Z delom naj začnejo ob 8.00 s predmetom, ki ga imajo na 
urniku 1. učno uro in delajo po navodilih do zadnje učne ure. Pričakujemo, da 
bodo nekaj časa namenili delu tudi popoldne-to je tisti del, ki ga sicer namenjajo 
domačim nalogam in učenju. Učenci potrudite se držati učno kondicijo. 

 
9. Ne pozabite na vsebine RTV SLO, ki so dostopne popolnoma vsem. 
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10. Kakršnekoli težave in vprašanja boste imeli, jih brez zadržkov posredujte 
učiteljem, ki se bodo trudili, da vam čim bolj pomagajo. 

 
11. V primeru kakršnihkoli stisk, specifičnih vprašanj in dilem se obrnite na šolsko 

svetovalno službo: 
a. Dunja Požaršek: dunja.pozarsek@osgradec.si 
b. Aleksandra Krnc: aleksandra.krnc@osgradec.si 
c. Marjeta Žagar Rupar: marjeta.zagar-rupar@osgradec.si 
d. Marija Mohar: marija.mohar@osgradec.si 

 
12. Upoštevajte, da smo vsi pred popolnoma novim in neznanim izzivom. Potek se bo 

sproti spreminjal glede na izkušnje, upam pa, da bo zapletov čim manj in da smo 
v tem tednu naredili načrt, ki bo deloval. 

 
Želim vam uspešno izkušnjo z delom od doma in naj nas ta izkušnja povezuje. 

 
Damjan Štrus 

    ravnatelj OŠ Gradec 
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