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Spoštovani starši, dragi učenci! 

Krajši oddih in verjetno tudi umik od računalnikov je vsem nam zagotovo prišel zelo prav. 

Spočiti in z veliko pozitivne energije se moramo zopet spoprijeti z novimi šolskimi zadolžitvami 

in obveznostmi. 

Učenci, mesec maj je za vas še kako pomemben in zahteven mesec, saj se bo začelo 

ocenjevanje znanja. Sledite navodilom učiteljev, dobro se pripravite in pokažite svoje znanje. 

Pri tem vam želim veliko uspeha. 

Spoštovani starši, spremenjen in razmeram prilagojen pravilnik o preverjanju in ocenjevanju 

znanja sem vam posredovala v zadnjem sporočilu 20. aprila 2020. Skladno z njim morajo 

učenci v drugem ocenjevalnem obdobju pridobiti vsaj eno oceno. Učitelji so razporede in 

način ocenjevanja že pripravili in bodo z njim seznanili učence in vas. Verjamem, da bomo 

skupaj tudi to zahtevno, odgovorno in občutljivo nalogo izvedli strokovno, pravično in 

uspešno.  

V tem mesecu nas čakata še dve pomembni nalogi, ki ju moramo opraviti skupaj. Prva je 

povezana z vrnitvijo učencev 1., 2. in 3. razreda v šolske klopi 18. maja 2020. Skladno s tem 

nam bo MIZŠ (ministrstvo) v sodelovanju z NIJZ posredovalo natančna navodila s protokoli 

ravnanja predvidoma v četrtek, 7. maja 2020. Vsem nam je v interesu, da bo vrnitev za te 

učence varna, zato se bomo zaposleni v šoli nanjo natančno, pravočasno in odgovorno 

pripravili. Navodila, prilagojena našim razmeram, bomo objavili na šolski spletni strani teden 

dni pred odprtjem šole v ponedeljek, 11. maja 2020. Prosim vas, da jih preberete, dosledno 

upoštevate in sprejmete z razumevanjem, četudi se vam bodo morda nekatera zdela 

nesmiselna ter nepotrebna. Še enkrat – vodilo pri tem nam je VARNOST otrok in zaposlenih. 

Teden dni po prihodu v šolo učencev prvega triletja naj bi se predvidoma tudi devetošolci vrnili 

v šolske klopi.  

Druga naloga je povezana z izbiro obveznih in neobveznih izbirnih predmetov, ki mora biti 

izvedena do konca meseca maja. Seznami in opisi predmetov po razredih, ki jih ponujamo 

učencem za delo v naslednjem šolskem letu, so že nekaj časa objavljeni in najverjetneje ste že 

naredili izbor vsaj v mislih. Obrazec za izbiro z navodili bo objavljen na spletu predvidoma 8. 

maja 2020. Zelo pomembno je, da se držite rokov za izpolnitev obrazca, ker je pravočasna 

izbira predmetov pogoj za delo v naslednjem šolskem letu. 

Spoštovani starši, še naprej redno spremljajte obvestila in na ta način pridobivajte uradne 

informacije. Prav tako še naprej spodbujajte in pomagajte vašemu otroku, da bo opravil vse 

obveznosti in uspešno zaključil šolsko leto. 

Z drugačnim načinom dela se soočamo že skoraj dva meseca - vi, učenci z učenjem, mi, učitelji 

s poučevanjem. Če smo to zmogli do sedaj, bomo tudi vnaprej. 

Lepo vas pozdravljam z željo, da ostanete optimistični in zdravi. 

mag. Ines Žlogar, ravnateljica 


