
 
 
 
 
 
Ljubljana, 20. 4. 2020 
Zadeva: Po petih tednih šolanja na daljavo 
 
 
Spoštovani starši, 
 
za nami je že pet tednov šolanja na daljavo, pred nami pa je še okvirno devet tednov do šolskih počitnic. 
Ministrica za šolstvo je na novinarski konferenci povedala, da vsi deležniki s področja izobraževanja in zdravstva 
vsak dan spremljajo stanje v Sloveniji (in tudi na Danskem, v Nemčiji in Avstriji) in iščejo možnost, kdaj bi se lahko 
učenci vrnili v šolo. Odgovora, kdaj se bo to zgodilo, še nima. Povedala pa je, da obstaja možnost, da se bodo 
najprej vrnili mlajši. Tudi v jeseni bo pouk skoraj zagotovo potekal pod drugačnimi pogoji.  
 
Tudi v tednu od 20. do 24. aprila bomo izvedli skupni dan dejavnosti. Ta dan bo namenjen varni in zdravi uporabi 
interneta, varnemu delu za računalnikom in delanju ustreznih vaj, da bi prepreči poškodbe ali bolečine, ki 
nastanejo zaradi prekomernega sedenja in gledanja v e-naprave. Vodje bodo Nadja Ulcej (za 1. triado, v četrtek), 
Mateja Gorup (za 2. triado, v torek) in Mateja Juršević (za 3. triado, v sredo). 
 
Na šolo prejemamo številne pohvale glede dela učiteljev, pozorni pa smo tudi na sporočila staršev in učencev, v 
katerih nam sporočate svoje težave. V prihodnje imajo učitelji naročeno, da so še bolj pozorni, da vsebin ni 
preveč, da je čim manj fotografiranja učencev, da ni obveznega tiskanja, da ste starši v izvedbo čim manj vključeni, 
da v navodilih ni prepisovanja daljših besedil v zvezke in da dodatne naloge niso prezahtevne. 
 
Vemo, da učence in tudi vas starše skrbi ocenjevanje. Od MIZŠ smo minuli petek dobili smernice glede tega in vam 
podajamo povzetek: 
 
− Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) za 6. in 9. razred se v šolskem letu 2019/20 ne izvede. 
− Pri ocenjevanju se učitelj ne omejuje le na minimalne standarde znanja; presoja je odvisna od dejanskih 

možnosti za doseganje učnih ciljev in standardov znanja.  
− Ker izobraževanje na daljavo predstavlja kontinuiteto vzgojno-izobraževalnega procesa, ki je potekal od 1. 

septembra 2019 do 16. marca 2020, naj v času izobraževanja na daljavo učitelj ocenjuje znanje, ki je bilo 
ustrezno obravnavano, utrjeno in z različnimi oblikami ter metodami tudi preverjeno. 

− Učitelj učence seznani s kriteriji in načrtom ocenjevanja.  
− Učitelj naj se izogiba ocenjevanju znanja učencev s pisnimi preizkusi znanja. 
− Učitelj lahko znanje učenca v drugem ocenjevalnem obdobju pri posameznem predmetu oceni vsaj enkrat.  
− Če je učenec med 1. 2. 2020 in 16. 3. 2020 že pridobil oceno, torej ni nujno, da ga učitelj oceni še po 16. 3. 

2020, ampak upošteva ocene, pridobljene do 16. 3. 2020. Učenca pa lahko oceni tudi v času izobraževanja na 
daljavo. Če na podlagi predhodno pridobljenih ocen pri predmetih, ki potekajo 3 ure ali več tedensko, učitelj ne 
bi mogel določiti zaključne ocene, lahko v obdobju od 16. 3. 2020 do konca izvajanja izobraževanja na daljavo 
učenca oceni dvakrat. 

− Učitelj učencem zagotovi možnost popravljanja ocen.  
− Učitelj pri določanju zaključne ocene izhaja pretežno iz ocen, pridobljenih do 16. 3. 2020. Pri zaključevanju 

upošteva tudi izkazani napredek učenca v obdobju izobraževanja na daljavo in ocene, ki jih je pridobil v času 
izobraževanja na daljavo.  

− V tem šolskem letu je (poleg junijskega in avgustovskega) dodan še tretji (septembrski) izpitni rok za popravne 
izpite. 

 
Po šolskem koledarju so od ponedeljka, 27. 4. 2020, do petka, 1. 5. 2020, prvomajske počitnice. Upam, da si bomo 
vsi nekoliko odpočili in si nabrali novih moči za uspešno dokončanje šolskega leta. 
 
Marija Valenčak 
ravnateljica 


