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Dutovlje, 24. 4. 2020 

 

Obvestilo staršem in učencem ob koncu šestega tedna pouka na daljavo 

 

Zaključujemo šesti teden pouka na daljavo. Končuje se april in pred nami so 

prvomajske počitnice. Običajno je to čas, ko intenzivno poteka preverjanje in 

ocenjevanje znanja, kažejo se že prvi obrisi organizacije dela v novem šolskem letu. 

Letos je s pridobivanjem ocen nekoliko drugače. S strani ministrstva so nam 

napovedali tudi nekatere prilagoditve na področju ocenjevanja, ki bo potekalo na 

daljavo. Te prilagoditve obsegajo predvsem število ocen, ki jih je potrebno pri 

posameznem predmetu pridobiti. O vseh podrobnostih v zvezi z ocenjevanjem (kdaj, 

kaj, na kakšen način), vas bodo obvestili učitelji posameznih predmetov. 

Ocenjevanje na daljavo je precej drugačno, kot v šoli. Predvsem je težko zagotovo 

vedeti, ali je učenec do določenih odgovorov ali izdelkov prišel sam, ali mu je pri tem 

kdo odločilno pomagal. Zato smo se na šoli odločili, da bomo ocenjevali na osnovi 

zaupanja. Ne nazadnje je pravo znanje tisto, ki nam ga nihče ne more niti podariti ali 

kupiti, niti vzeti in ki ga bodo učenci nesli s sabo v višji razred, kjer ga bodo zagotovo 

še potrebovali. Na znanje, ki si ga pridobimo sami smo lahko upravičeno ponosni. Ob 

določenem izkazanem znanju, ki ni naše, pa običajno ostane grenak priokus. 

Na ministrstvu so se odločili, da v letošnjem letu nacionalnega preverjanja znanja v 6. 

in 9. razredu ne bomo izvedli. 

Vpis na srednje šole je v sodelovanju s šolsko psihologinjo v teku, o vseh rokih in 

korakih potrebnih za vpis pa sledite navodilom. Na šolsko psihologinjo se obrnite tudi 

za vse dileme, vprašanja ali nejasnosti. 

Še vedno ne vemo, kdaj se bomo lahko vrnili v šole. Pri vseh odločitvah v zvezi s 

prireditvami, valeto, ekskurzijami, ki so do konca šolskega leta še načrtovane, bomo 

sledili navodilom in priporočilom NIJZ ter resornega ministrstva. Vsekakor je naše 

skupno zdravje najpomembnejše. 

Želim vam prijetne prvomajske počitnice in praznike, v katerih si naberite novih moči 

za zaključek šolskega leta. 

Prijazen pozdrav in ostanite zdravi. 

 

          Miranda Novak, 

          ravnateljica 
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