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        Vrhnika, 13. marca 2020 
 
OBVESTILO ZA STARŠE 

 
 

Od ponedeljka, 16. marca, so vsi učenci doma. Priporočamo, da se otroci med 
seboj ne družijo, saj bomo le na ta način dosegli namen sprejetega ukrepa s 

strani države. 
 
VARSTVA ŠOLA NE BO ORGANIZIRALA. – NOVO 

 
NAVODILA O POUKU NA DALJAVO 

Za učence od 1.-3. razreda (tudi podružnica Drenov Grič) 
Navodila za delo vam bodo razredničarke posredovale po elektronski pošti. 
 

Za učence od 4.-9. razreda 
Na šolski spletni strani bo v ponedeljek, 16. marca, po 12. uri pod rubriko 

Cankar zna objavljeno gradivo in natančna navodila za delo na daljavo.  
 
Podružnica NIS in PP 

Razredničarke so o posredovanju učnih gradiv za učence oddelkov NIS in PP 
dogovorjene s starši in učenci. Nekateri boste gradiva dobili po pošti. 

Navodila in obvestila, ki jih na spletni strani šole objavi ravnateljica, veljajo tudi 
za podružnico. 
 

 
Na tak način se bomo izognili nadomeščanju zamujenih dni pouka ob 

sobotah, med prvomajskimi in poletnimi počitnicami. 
 
Vse starše naprošamo, da poskrbijo, da njihovi otroci dosledno 

upoštevajo navodila učiteljev in da redno opravljajo svoje šolske 
dolžnosti. Vsi učitelji bodo doma opravljeno delo pregledali in preverili, 

ko se učenci vrnejo v šolske klopi. 
 
Učenci se lahko pri opravljanju šolskega dela na domu po pomoč obrnejo na 

svoje učitelje preko elektronskih naslovov, objavljenih na šolski spletni strani. 
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Starši, sproti pregledujte obvestila na naši spletni strani in preko e-asistenta, 
kjer bodo zagotovo objavljene le verodostojne informacije. 

 
Starše devetošolcev obveščamo, da je tudi rok za prijavo za vpis v srednje šole 

in dijaške domove, prestavljen. O novih rokih vas bomo obvestili. 
 

 

Še enkrat apeliramo na vas, da dosledno upoštevate vsa navodila, saj le tako 
lahko s skupnimi močmi preprečimo hitro širjenje virusa. 

 
S spoštovanjem 
mag. Polonca Šurca Gerdina 

ravnateljica OŠ Ivana Cankarja Vrhnika 


