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Spoštovani starši!

Skladno z napovedjo vlade RS se zaradi razglasitve epidemije izbruha koronavirusa v RS s
ponedeljkom, 16. 03. 2020, začasno zapirajo vse vzgojno-izobraževalne ustanove v
Sloveniji.
Zavedati se moramo, da je tak ukrep nujen, saj nam je v prvi vrsti skrb za zdravje vseh.
Za učence to zaprtje šol ne pomeni počitnic, ampak samo drugačno obliko dela. Učenci bodo
po navodilih učiteljev doma samostojno delali določene naloge in zadolžitve. Vse naloge in
zadolžitve bodo sproti (dnevno) objavljene na šolski spletni strani www.os-loskipotok.si pod
rubriko »IZOBRAŽEVANJE NA DALJAVO«. Zato je potrebno dnevno spremljati šolsko
spletno stran in opravljati te dnevne zadolžitve. Veliko nalog in zadolžitev pa so učencem
učitelji posredovali že danes pri samem pouku.
Učenci naj vzamejo to delo kar se da resno in vestno, kajti le tako bo imelo to delo učinek in
smisel.
Za učence bo po potrebi organizirano tudi varstvo. Do varstva so upravičeni le zdravi učenci,
pri katerih sta oba starša zaposlena v sledečih panogah: zdravstvu, energetiki, vojski, policiji
(varovanje), komunali, socialno varstvenih storitvah ter v živilski industriji (pridelava hrane,
trgovine s prehrano). Če je kdo tak in potrebuje varstvo, naj to sporoči danes do 14.00 v tajništvo
šole na 01 8367 010 (poslan tudi SMS).
Po navodilih MIZŠ vas bomo sproti seznanjali z vsemi nadaljnjimi ukrepi, ki bodo objavljeni
na spletni strani šole ali posredovani preko SMS sporočil.
Pozivamo vas, da se dosledno držite navodil NIJZ, na katere opozarjajo tudi mediji. Stopimo
skupaj in si pomagajmo, tako da zaščitimo sebe in naše bližnje.
Ravnajte pošteno in družbeno odgovorno, kajti le tako bo imel ta ukrep smisel.
V primeru kakršnih koli vprašanj sem vam na voljo preko elektronske pošte ali telefona, ki sta
objavljena na šolski spletni strani.
Ravnatelj
Andrej Starc, prof.

