a) ŠOLANJE NA DALJAVO
Ministrica za izobraževanje, znanost in šport je 5.11. 2020 na podlagi 104. člena Zakona o
začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20) izdala
sklep, da se vzgojno-izobraževalni proces za vse učence od 1. do 9. razreda od 9. 11. 2020
do nadaljnjega izvaja na daljavo.
Na šoli bomo izvajali izobraževanje na daljavo preko MS TEAMS. Učencem in staršem je bil
prikazan potek in delo s spletnimi orodji, podrobnejša navodila v zvezi s tem pa bodo objavljena
tudi v rubriki Korona novice.
Učenci naj sledijo vsakodnevnim navodilom učiteljev in sprotno opravljajo dane obveznosti. Na
ta način bodo vzdrževali stik s predmetom in učno snovjo.
Učitelji do 5. razreda se bodo videokonferenčno povezali z učenci vsak dan:
1. razred ob 8.00
2. razred ob 8.45
3. razred ob 9.30
4. razred ob 10.00
5. razred ob 1030
Pouk bo od 6. do 9. razreda potekal po urniku, učitelji bodo usklajevali tudi delo v
videokonferencah (največ 2 dnevno).
Če bodo učitelji ugotavljali, da so učenci neodzivni pri določenem predmetu, bodo o tem
obvestili starše. Starše bomo tedaj prosili, da motivirajo otroke za učenje oz. opravičijo
nesodelovanje pri pouku na daljavo (npr. zaradi bolezni).
Poslovni čas strokovnih delavcev in administracije je med 8.00 in 15.00.
V kolikor bodo učenci potrebovali dodatno razlago, lahko zanjo zaprosijo v času ure na urniku
ali po dogovoru z dotičnim učiteljem za dopolnilni pouk. Strokovni delavci bodo učencem na
razpolago med 8. 00 in 15.00.
Tehnična pomoč bo nudena vsakomur, ki bi jo potreboval. Zanjo se obrnite na
tomaz.mavric@os-komen.si ali anja.humar-korecic@os-komen.si.

b) BREZPLAČNI TOPLI OBROKI
V skladu z okrožnico MIZŠ, ki smo jo prejeli v preteklih dneh vas obveščamo, da bo v času
pouka na daljavo za učence omogočen brezplačni topli obrok.
Brezplačni obrok pripada učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo,
ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali odločbi na podlagi vloge za priznanje pravice do
subvencije malice ali kosila, ne presega 382,82 € (3. dohodkovni razred otroškega dodatka.
Brezplačni topli obrok pripada tudi učencem, ki so nameščeni v rejniško družino. Učenci se
na topli obrok prijavijo preko šole, ki jo obiskujejo.
Šola bo upravičenost do brezplačnega obroka preverila v CEUVIZ .
Naročila za tople obroke sprejemamo na elektronskem naslovu: nives.cek@os-komen.si, in
sicer do sobote, 07. 11. 2020, do 12. ure.
Prevzem obroka bo od ponedeljka do petka možen med 12.00 in 12.30, na
prevzemnem mestu pred kuhinjo OŠ KOMEN, in sicer z lastno prenosno posodo
(osebno embalažo).
Začetek zagotavljanja toplih obrokov bo predvidoma v ponedeljek, 9. 11. 2020.

c) NADOMESTILO ZA STARŠE UČENCEV DO 5. RAZREDA
Šolanje na daljavo lahko predstavlja za starše učencev do vključno 5. razreda t.i. višjo silo,
na podlagi katere lahko ostanejo doma in uveljavljajo nadomestilo plače v višini 80% osnove.
V tem primeru morajo v 3 dneh od nastanka razloga o tem obvestiti delodajalca.
Uspeh je ZNANJE + ZDRAVJE + ZAUPANJE. Vsem ga želim v največji možni meri.
Pozdravljeni.
Nives Cek, ravnateljica
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