
 

 

  

 
 

 
 

 
        

 

Ljubljana, 11. 12. 2020 
 

OBVESTILO ZA STARŠE  

 

Spoštovani starši, 

tudi v tednu od 14. 12. 2020 dalje bo pouk za učence vseh razredov še naprej potekal na daljavo. Glede 

na to, da sta pred nami zgolj slaba dva tedna do praznikov oziroma novoletnih počitnic, predvidevam, 

da bo ta oblika dela tekla vse do takrat.  

V tem času se bodo učitelji posvetili predvsem ponavljanju, utrjevanju in preverjanju učnih ciljev, ki so 

si jih zastavili. Izvajajo se tudi nekatera ocenjevanja, predvsem tista, ki so bila dogovorjena že pred 

časom, učenci pa so se pripravljali, učili in imeli preverjanje. Pri tem učitelji sledijo sklepu ministrice o 

ukrepih za nemoteno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v osnovnih šolah v šolskem letu 

2020/2021, pa tudi drugim usmeritvam in priporočilom pristojnih. Ocenjevanja pa se izvajajo le ob 

predhodnem dogovoru z učenci. 

Pri nekaterih predmetih oziroma razredih se ocenjevanja še niso pričela. O tem se bodo strokovni aktivi 

učiteljev odločali v januarju glede na takratna navodila, epidemiološke razmere oziroma obliko pouka. 

Vemo, da ja čas pouka na daljavo izjemno zahteven za vse, tako za učence in starše, kot za učitelje. 

Težko je vsem, še posebej če oziroma ko opazimo upad motivacije učencev za šolsko delo. V času 

šolanja na daljavo se učitelji na različne načine trudijo učence pritegniti k šolskemu delu, pouku. 

Spoštujemo in hvaležni smo, da ste v ta proces intenzivno vključeni tudi vi, starši. Zavedamo se, kako 

zelo pomembna je vaša pomoč. 

Želimo vam sporočiti tudi to, da se lahko v primeru kakršne koli stiske nemudoma obrnete na našo 

svetovalno službo, kjer lahko pridobite ustrezno pomoč ali koristen nasvet. 

Kontakte naših svetovalnih delavk najdete na spletni strani šole oziroma na povezavi: 

http://oskarjevasvetovalnica.splet.arnes.si/o-nas/. 

Preostale decembrske dni pouka bomo namenili predvsem ponavljanju, utrjevanju, pa tudi  

prazničnemu času in obeležitvi praznikov, ki so pred nami. Tako vi kot sami si želimo čimprejšnje 

vrnitve v šolo in zagon pouka, ki nam je vsem najbližje. V šolskih učilnicah, v živo. 

O vseh spremembah in novostih vas bomo še naprej sproti obveščali.  

 

Želim vam veliko zdravja, 

Olga Kolar, ravnateljica 
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