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Spoštovani starši, 
 
tudi v prihodnjem tednu bo pouk še vedno potekal na daljavo. 
V ponedeljek so učenci prosti. V petek, 12. 2., in v soboto, 13. 2. 2021, imajo devetošolci informativni 
dan, zato jim ta dan pouk odpade. 
 
Po včerajšnjih roditeljskih sestankih ste v precejšnji meri izpostavili ocenjevanje znanja vaših otrok. 
Z učitelji smo že naredili načrt ocenjevanja. 
  
Učitelji učence že obveščajo, natančnejši načrt ocenjevanja pa vsi prejmete drug teden. Glede na to, da 
datum vračanja otrok 3. triade še ni znan, se bo lahko ta načrt tudi še spreminjal – glede na informacije 
o vračanju otrok v šolo. 
 
Razumem, da vas skrbi glede znanja in ocen. In vsi razumemo tudi zaskrbljenost  glede pouka na dajavo, 
ki se podaljšuje iz tedna v teden. Tega se zavedamo tudi učitelji, zato  posvečamo veliko pozornosti 
preverjanju znanja in pregledovanju domačega dela, s pomočjo katerega dobivajo povratno informacijo 
o znanju otrok. Tudi s pomočjo tega se redno preverja znanje učencev. Prav tako je poudarek na učnih 
temah, ki so temeljnega pomena za znanje  in razumevanje tak v tem šolskem letu kot tudi v prihodnje. 
Pri nekaterih predmetih učenci že imajo ocene, posamezni učitelji so z ocenjevanjem že začeli, nekateri 
pa bodo ocenjevali na daljavo. Vsekakor pa bodo učitelji ocenjevanje kar se da enakomerno porazdelili. 
Učitelji ob vrnitvi v šolo v prvem tednu zagotovo ne bodo ocenjevali. 
 
Koliko ocen bodo učenci pridobili pri posameznem predmetu, pa bodo učitelji sami povedali učencem – 
odvisno je tudi od tega, če so učenci ocene že pridobili. Večina učiteljev je učencem načrt ocenjevanja že 
predstavila. 
Glede na to, da je v tem šolskem letu samo eno ocenjevalno obdobje, je število ocen prepolovljeno. O 
tem ste bili obveščeni s sklepom ministrice v mesecu novembru. 
 
V tem tednu smo izpeljali skupnost učencev naše šole. Učenci so povedali, da jim pada motivacija za 
delo. Podali so tudi konstruktivne predloge za popestritev pouka. Z njihovimi predlogi so učiteji 
seznanjeni in jih bomo upoštevali. Predlagali so več skupinskega dela, želijo si kakšen sprostitveni teden, 
kot smo jih imeli v spomladanskem obdobju dela na daljavo. Tega sicer ne bomo izpeljali, bomo pa 
organizirali še kakšen dan dejavnosti, vezan na učno snov. 
Nekateri razredi/učenci so prav tako kot vi izpostavili, da si želijo vedeti, kdaj bodo ocenjeni. S števliom 
ur videokonferenc pa so zadovoljni. 
Drugače so pohvalili trud učiteljev in da so z delom na daljavo v primerjavi z lanskim šolskim letom 
precej bolj zadovoljni. 
 
Želim vam miren vikend in upam, da se res čim prej vidimo. 
 
Lorieta Pečoler, ravnateljica 
 
 


