Obvestilo za starše in učence OŠ Grad
Spoštovani starši in učenci
Jutri v ponedeljek 23. 3. 2020, se začne pouk na daljavo.
Prosimo, da večkrat na dan preverite spletno stran šole. Komunikacija bo
potekala preko easistenta na oglasnih deskah in kanalih ter spletnih učilnicah.
Navodila kako se prijavite v e-asistent:
1. Prijava kot starši, spodaj se pojavi opcija prijava učenca.
2. Prepisati Uporabniško ime in Geslo za učenca.
3. Starše odjavite in se prijavite kot učenec s prepisanim uporabniškim
imenom in geslom.
4. Greste na opcijo Komunikacija in lahko komunicirate z učitelji.

Vsi učenci in starši ste dobili dostop do komunikacije preko easistenta.
Pouk lahko poteka preko oglasne deske, kjer bodo učenci po presoji učiteljev
dobili navodila za določene predmete, preko kanalov, kjer je možno
interaktivno sodelovanje učencev z učitelji v realnem času, ko bi imeli na urniku
določen predmet, če se ne bodo z učiteljem kako drugače dogovorili.
Torej pouk za učence bo na več ravneh. Interaktivno za tiste, ki imajo tak
dostop, v realnem času, ko bi imeli predmet na urniku. Preko oglasne deske ali
navodil na šolski spletni strani. Preko elektronske pošte za tiste, ki ne bodo
imeli ostalih možnosti. Tisti, ki pa nimate elektronskega dostopa boste dobili
navodila po pošti.
V kolikor kdor od učencev potrebuje računalnik in imate dostop do interneta
javite to ravnatelju na e-pošto: ravnatelj@o-grad.ms.mss.edus.si in se bomo
dogovorili za prevzem.
Vse starše naprošamo, da otrokom pomagate, predvsem v nižjih razredih, ker
brez vaše pomoči ne bo šlo in bo tudi učinek učenja veliko manjši. Predvsem
pa kontrolirajte delo vaših otrok, ki bodo morali poročati učiteljem, ki jih

učijo. Razne nasvete oz. vprašanja, pojasnila lahko dobite od učiteljev preko
njihovih e-naslovov, predvsem v času od 8 - 15 ure.
Skupaj bomo zmogli!

Vsem želimo uspešen pričetek dela na daljavo.

Ravnatelj in delavci osnovne šole Grad.

Grad, 22. 3. 2020

