
 
 
 
 
 
Ljubljana, 15. 4. 2020 
 
 
Zadeva: Peti teden poučevanja na daljavo 
 
 
Spoštovani starši, 
 
teče peti teden poučevanja na daljavo. Na šoli menimo, da nam zadeve zgledno tečejo, še vedno pa 
vsak dan odkrijemo kaj novega in se temu prilagodimo. Pripravljamo tudi spletno anketo, saj so za 
nas povratne informacije zelo pomembne. 
 
V zadnjih dveh tednih se poglobljeno ukvarjamo z najranljivejšimi skupinami, za katere smo ugotovili, 
da nam niso mogli v celoti slediti (učenci priseljenci, učenci z učnimi težavami, učenci iz socialno 
šibkejših družin ipd.). Pomoč v obliki, po potrebi tudi vsakodnevnega, tutorstva jim nudijo učitelji 
podaljšanega bivanja, učiteljici iz projekta Prva zaposlitev 2020, šolski svetovalni delavki in drugi 
zaposleni. 
 
Vsak teden izvedemo en dan dejavnosti, s čimer želimo razbremeniti tako učence kot učitelje in 
upamo, da tudi vas starše. 
 
Izkušnje minulih tednov so nam pokazale, da moramo z namenom večje enotnosti in sistematičnosti 
za šolanje na daljavo napisati pravila, in sicer tako za učence kot za učitelje. Le-ta so v prilogi. Pri 
sestavljanju je sodeloval celotni učiteljski zbor. Pravila določajo tudi, da vsak učitelj določi dnevni 
termin, v katerem je dosegljiv učencem (in pri mlajših staršem) za direktno komunikacijo. Razpored je 
v prilogi. Posebnih govorilnih ur učitelji ne bodo izvajali. Če bi se pokazala potreba po dodatni 
komunikaciji, se starši obrnite na učitelja posameznega predmeta preko e-pošte, za ostala vprašanja 
pa pišite na info@o-ledina.si.  
 
Kot smo vas že obvestili, gradiva, ki jih učitelji nalagajo v spletne učilnice, lektoriramo, zato je videti, 
kot da so datoteke naložile druge osebe. Od tega tedna dalje gradiva prve triade in splošne kanale 
pregleduje Urška Vintar, gradiva druge triade Katarina Podobnik in gradiva tretje triade (pa tudi 3.b) 
Tatjana Užnik. 
 
Še vedno vas pozivamo, da nam sporočite, če potrebujete dodatni računalnik ali brezplačen 
neomejen dostop do omrežja WiFree (zemljevid pokritosti je v prilogi). Potrebo sporočite svetovalni 
delavki na ursula.mavric@o-ledina.si).  
 
Ostaja še kar nekaj odprtih področij, npr. kdaj se bomo vrnili v šolo, kako bo z NPZ, kako bo potekalo 
ocenjevanje, vendar o tem ministrstvo še ni podalo končnih odločitev. Zadnje novice v medijih pa so 
spodbudne in morda se bomo lahko kmalu vrnili v šolske klopi. 
 
Ostanite zdravi. 
 
Marija Valenčak, ravnateljica 
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