Drage dijakinje in dijaki, spoštovani starši oz. skrbniki.
Najprej, upam, da ste zdravi, čeprav tudi vem, da je v marsikateri vaš dom prišel zelo neprijazen
obisk. Vsem družinam, ki ste doživeli bližnje srečanje z virusom, želim čim lažji potek bolezni
in čim prejšnje okrevanje.
A življenje, na srečo, kljub zlobni Koroni v glavni vlogi, še vedno nekako teče. Prav tako se
dogaja tudi šola, čeprav, žal, zaenkrat še vedno le na daljavo. Sicer pa dvomim, da ste si kadar
koli upali predstavljati, da bo mogoče »biti v šoli« kar v pižami, ali vsaj v njenem spodnjem
delu, takrat, ko želi radovedni učitelj/-ica v kombinaciji z vašim jutranjim žametnim avdio
efektom videti tudi vašo pojavo v živo.
In tako bo še nekaj časa. Upajmo na najboljše, a zelo realno je, da se letos, šteto koledarsko,
seveda, ne bomo več videli v »tapravih« šolskih učilnicah. Naj se zgodi boljši razplet, vsi ga
bomo zelo veseli in verjetno mi takrat ne bo nihče zameril, da sem se v prejšnji povedi zmotil.
Sledi še informacij:
•

•

•

•

Najprej velika dobrodošlica dijakom 3. letnikov SPI, ki se jutri vračate nazaj v šolo. Na
on-line kanal »SGGOŠ na daljavo« se brez obotavljanja priključite že jutri zjutraj. V
primeru težav, se najprej obrnite na razrednike, ki vas bodo po potrebi napotili na »višje
stopnje« tehnične pomoči.
Danes smo začeli deliti tople obroke, in sicer dijakom, ki ste upravičeni do
subvencionirane prehrane in bivate v občini Ljubljana.
Nekaj informacij na to temo sem dopoldne objavil na SGGOŠ FB profilu.
Želimo si, da bi bilo naslednji teden število oddanih predpripravljenih kosil čim višje,
zato vas, drage dijakinje in dijaki, ki stanujete v občini Ljubljana in ste bili že prejšnji
teden povabljeni k prijavi, ponovno vabim, da možnost izkoristite. Obstaja tudi velika
verjetnost, da vam bomo naslednji ponedeljek hrano pripeljali kar na vaše naslove in
vam ne bo potrebno prihajati v šolo. Ker bo podobna šolska situacija trajala vsaj še nekaj
tednov, bi bilo res škoda, da možnosti ne bi izkoristili. Spremljajte obvestila na
www.solskibistro.si.
K naknadni prijavi na topli obrok vabim tudi dijake iz drugih občin, čeprav moramo kot
šola te prijave, žal, le posredovati vaši občini. Delitev kosil poteka v vam najbližji OŠ.
Ponudba velja za dijake, ki ste upravičeni do subvencionirane prehrane.
Jutri začne veljati nov urnik. Kot pa so vas obvestili že razredniki, v zvezi s predlaganim
zamikom šolskega urnika, ni nobenih sprememb. Šola na daljavo se odvija vse dni v
dopoldanskem času, v osnovi po urniku oz. po dogovoru s posameznimi učitelji. Na
vašo pobudo se ureja tudi razpored video srečanj, ki bo načrtovan za nekaj dni v naprej.
Prav tako ni sprememb pri izvajanju PUD-a. Kot ste bili morda obveščeni, smo
poskušali izvedbo PUD-a za 2. letnike SPI organizirati že prej, bolj natančno od 1. 12.
dalje. S strani delodajalcev za ta predlog nismo uspeli pridobiti zadosti pozitivnih
odgovorov, zato se bo PUD v tem šolskem letu za vse dijake SGGOŠ izvajal skladno s
šolskim koledarjem.

Sedaj pa nazaj v pižamo, v roke vzemite kakšno luštno knjigo, ekranov, takšnih in drugačnih,
imate itak že poln kufer, jutri zjutraj pa se zopet vidimo na kanalu »SGGOŠ na daljavo«.
Lahko noč ☺

Gvido Jager, ravnatelj

