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Dutovlje, 6. 4. 2020

Drage učenke in učenci, spoštovani starši!
Za nami so že trije tedni pouka na daljavo, pri čemer svoje delo opravljate več kot
odlično. Če smo v začetku menili, da se bomo po 14 dneh zopet sešli, sedaj vemo,
da temu ni tako.
Slišim, da pouk na daljavo poteka zelo kvalitetno, da ste pridni, se odzivate in ste v
stiku z učitelji. Vaše delo je zelo pomembno, nujno je, da se doma naučite največ, kar
se da. Zahvaljujem se vsem našim učiteljem za požrtvovalno delo, ker jim ni vseeno
za vas. Zahvaljujem se seveda tudi vašim staršem, ki vam stojijo ob strani in vam
pomagajo.
V tem obdobju smo učitelji, učenci in starši pridobili nekaj izkušenj, dopolnjujejo pa se
tudi strokovna priporočila Zavoda za šolstvo in resornega ministrstva. Zadnja smo na
šole prejeli konec tedna. V skladu s tem vas obveščamo, da bomo v prihodnje naša
prizadevanja usmerili tako, da bodo zadolžitve učencev občutno manjše kot doslej,
predvsem pa manjše, kot če bi bili pri pouku v šoli. Trudili se bomo, da količino dela
še bolj prilagodimo razmeram ter vzpostavimo boljšo preglednost nad zadolžitvami
učencev.
Nekateri učenci že pridno delate v spletnih učilnicah, drugi imate druge
komunikacijske kanale. Postopno bomo v naslednjih dneh vzpostavili video učilnice
preko videokonferenčne platforme Zoom. Učitelji, ki se bodo posluževali le-teh, vam
bodo posredovali navodila in nudili pomoč. Gradiva za delo vseh so še vedno
objavljena na spletni strani naše šole za cel teden, tako si lahko urnike prilagodite
družinski dinamiki. V primeru težav se obrnite na učiteljice in učitelje ali šolsko
svetovalno službo. Pomembno je, da v teh okoliščinah ne pozabimo na nobenega
učenca in vsakomur omogočimo delo na daljavo.
V naslednjih dneh bomo izvajali tudi kulturne, športne, tehniške in naravoslovne
dneve, ki bodo prilagojeni izobraževanju na daljavo in bodo nekoliko razbremenili ter
popestrili vaše delo. Učitelji vam bodo posredovali podrobna navodila.
V mesecu aprilu še ne bo potekalo ocenjevanje na daljavo. Potekalo pa bo
preverjanje znanja. To pomeni, da bodo učenci svoje zadolžitve v različnih oblikah
tako kot bodo dogovorjeni z učiteljem (ustni odgovori preko video konferenc, po
telefonu, pisni izdelki, fotografije, risbe, video posnetki...), pošiljali učiteljem, ti pa
bodo učencem podali povratno informacijo. Način preverjanja, ki ga bodo določili, bo
kasneje uporabljen tudi za ocenjevanje. Učitelji bodo pri tem upoštevali tehnične
možnosti komuniciranja s posameznim učencem.
Dragi učenci. Vse pohvale za vaše sodelovanje in številne lepe primere nalog in
srečanj na daljavo, ki so se do sedaj odvili in so me o njih obvestili učitelji.
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Dragi starši. Tudi vi si zaslužite veliko pohvalo in zahvalo za vašo angažiranost.
Otrokom stojite ob strani v času, ko tudi vas tarejo številne druge skrbi in obveznosti.
To vse ima dolgoročno neprecenljivo vrednost. Vzemimo si čas drug za drugega in
zase, da se počutimo lepo in varno v teh ne varnih časi.
Lepo pozdravljeni.

Miranda Novak,
ravnateljica
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