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Spoštovani starši in učenci! 

 

Zaradi izrednih razmer, hitrega širjenja koronavirusa, so od 16. 3. do 27. 3. 2020 šolska vrata 

zaprta. To ne pomeni, da imajo učenci počitnice, saj bo organiziran pouk drugače.  

Po navodilih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport se bodo učenci učili doma. To 

pomeni, da smo učitelji pripravili prilagojen urnik, ki ga najdete v prilogi tega obvestila (priloga 

Urnik učenja).  

Vsak dan bodo učenci od posameznega učitelja prejeli naloge in navodila za učenje.  

NAVODILA ZA UČENCE OD 1. DO 5. RAZREDA: 

- Naloge boste dobivali na elektronski naslov staršev. 

- Učitelj vas bo prosil za povratne informacije, kar pomeni, da boste rešene naloge pošiljali na 

njegov elektronski naslov. 

NAVODILA ZA UČENCE OD 6. DO 9. RAZREDA: 

- Naloge in navodila boste dobivali na svoj lastni šolski elektronski naslov  

   (ime.priimek@dos-prosenjakovci.si). 

- Tisti učenci, ki imajo tablične računalnike, imajo urejen dostop do e-pošte preko aplikacije 

Pošta, ostali pa bodo lahko do e-pošte dostopali preko spleta (navodila so v prilogi Navodila 

za dostopanje do e-pošte).    

- Opravljene naloge morajo učenci poslati na elektronski naslov določenega učitelja vsak dan 

do 14:30 ure. 

 

Glede na nastalo situacijo, vas tudi mi naprošamo, da se držite navodil Vlade Republike 

Slovenije, glede omejenega gibanja in druženja. 

 

Jožefa Herman, ravnateljica 
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Tisztelt szülők és gyerekek! 

 

A rendkívüli körülmények, a koronavírus gyors terjedése miatt, az iskola 2020. március 16-a 

és március 27-e között zárva van. Ez nem azt jelenti, hogy a gyerekeknek szünetjük van, hiszen 

tanítást szervezünk más módon. 

Az Oktatási, Tudományi és Sport Minisztérium utasításai alapján a tanulók otthon fognak 

tanulni. Ez azt jelenti, hogy a tanárok ehhez megfelelő órarendet készítettek, amely a 

mellékletben található (melléklet: Urnik učenja – Órarend). 

A tanulók a tanároktól naponta kapnak feladatokat és utasításokat a tanuláshoz.  

UTASÍTÁSOK AZ 1-TŐL AZ 5. OSZTÁLYOS TANULÓK RÉSZÉRE: 

- A feladatokat a szülők elektronikus postacímére fogjuk továbbítani. 

- A tanár visszajelzést kér, ami azt jelenti, hogy a megoldott feladatokat az ő elektronikus 

postacímére kell továbbítani.  

UTASÍTÁSOK A 6-TÓL A 9. OSZTÁLYOS TANULÓK RÉSZÉRE: 

- A feladatokat és az utasításokat a saját iskolai elektronikus postacímetekre fogjátok 

megkapni (név.vezetéknév@dos-prosenjakovci.si). 

- A tanulóknak, akik rendelkeznek saját tablettel, rendezve van a hozzáférés az iskolai e-

címhez a Pošta applikáción keresztül, a többiek az e-címhez az interneten keresztül 

férhetnek hozzá (az utasítások a mellékletben találhatók: Navodila za dostopanje do e-

pošte). 

- Az elvégzett feladatokat a tanulóknak a bizonyos tanár elektronikus címére minden 

nap 14.30-ig kell továbbítaniuk.  

Tekintettel a kialakult helyzetre kérjük Önöket, vegyék figyelembe a Szlovén Kormány 

utasításait a korlátozott mozgásról és társalgásról.  

Jožefa Herman, igazgatónő 

mailto:dos-prosenjakovci@guest.arnes.si
mailto:név.vezetéknév@dos-prosenjakovci.si
jozef
Doš


