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PREVENTIVNI UKREPI ZA VAROVANJE ZDRAVJA 

Navodilo dijakom  - IZOBRAŽEVANJE NA DOMU 
(prilagojena izvedba pouka v času epidemije koronavirusa) 

 
Spoštovani dijaki, 
 
na podlagi sklepa Vlade RS ter odredbe ministrstva za zdravje (izvajanje ukrepov za 
preprečitev širjenja virusa COVID19) se v času od 16. do vključno 29. 3. 2020 začasno 
preneha izvajati vzgojno-izobraževalna dejavnost (šola in dijaški dom). 
 
Šola bo v navedenih terminih izvajala izobraževanje na daljavo, pri čemer šteje izvedena 
oblika pouka tudi v realizacijo ur posameznega predmeta. Dijaki ste dolžni aktivno sodelovati 
v procesu izobraževanja. Učitelji bodo uporabili različne oblike dela in komuniciranja.  
 
Ključne informacije o izvedbi so sledeče: 
 

 Pouk bomo izvajali po obstoječem urniku (učitelj posameznega predmeta, ki je na 
urniku poda aktivnosti, naloge oz. informacije za delo). 

 Aktivnosti bodo v glavnem potekale v spletnih učilnicah,  z uporabo e-pošte oz. 
eAsistenta, v aplikacijah google, … (izvedba glede na dogovor, prejete informacije oz. 
obstoječo prakso komuniciranja oz. učenja na daljavo s posameznim učiteljem 
predmeta). 

 Upoštevajte navodila učiteljev za delo in roke za oddajo izdelkov / rešenih nalog. 

 Med poukom bodite aktivni, tudi če je na daljavo. 

 Ohranimo dobro voljo in motiviranost za delo in pridobivanje novega znanja. 
 

Pomembno:  
 

 Spremljajte šolsko spletno stran, svojo e-pošto (naslov naveden v eAsistentu) in 
spletne učilnice. Učna gradiva (zvezki, učbeniki, …) odnesite iz šole domov. 

 Uredite si dostop do interneta in napravo, s katero boste delali (računalnik, tablica, 
pametni telefon). V primeru tehničnih težav, ki vplivajo na kakovost oddane naloge, 
kontaktirajte učitelja pravočasno.  

 Poskrbite za varno uporabo interneta, aplikacij, kot tudi naprav za delo. 

 Od kvalitete izvedenih nalog in aktivnega dela dijakov bo odvisno, ali bomo pouk na 
daljavo šteli v realizacijo ur ali pa bomo odpadle ure nadoknadili poleti. Odgovorno 
delo se splača. 

 
Dijaki ste dolžni upoštevati navodila učiteljev. V primeru težav se obračate na učitelja (e-
pošta, eAsistent). V kolikor boste imeli težave, pa se lahko obrnete na razrednika ali tajništvo 
šole (info@gimnazija-ruse.si).  
 
Prosimo vas, da tudi v domačem okolju upoštevate ukrepe za preprečevanje širjenja virusa 
COVID19 (s tem namenom namreč ni pouka v šoli).  Spremljajte informacije na šolski spletni 
strani ter informacije pristojnih institucij (sporočila v medijih, drugo). Pazimo na svoje 
zdravje in na zdravje drugih. 
 

Ruše, 13. 3. 2020     Ravnatelj  GSKŠ Ruše 
       Samo Robič, univ. dipl. inž. kem. teh.  
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