
Dragi učenci. 

Za nami je šesti teden izobraževanja v drugačnih razmerah. Za nami je čas intenzivnega 

učenja na daljavo, za nami so prva preverjanja znanja, ki ste ga osvojili. V tem času ste 

opravili veliko nalog na način, ki je pri vsakomur spodbujal razvijanje spretnosti oz. t.i. 

kompetenc, ki so pomembne za uspešnost posameznika v 21. stoletju. Če jih nekaj 

naštejem,  boste zlahka ugotovili, kako ste poskrbeli za svoj učni in osebnostni napredek 

in mogoče pomislili, kaj bi se še dalo storiti, da boste na koncu tega šolskega leta izšli kot 

zmagovalci. Ob skrbnem spremljanju vašega dela ugotavljamo, da je velika večina v tem 

času bolje razvila sposobnost razumevanja navodil, svojo odgovornost do dela in napredka, 

postali ste bolj samostojni, vztrajni, nekateri zelo ustvarjalni in samoiniciativni. Poglobili 

ste znanje jezikov in računalništva.  

Strokovni delavci šole pa tudi ugotavljamo, da posamezniki niso izkoristili vseh možnosti, 

ki so se ob vseh težavah ponujale v tem času. Za tiste nas iskreno skrbi. Skrbi nas spričo 

dejstva, da je pred nami zgolj še 6 oz. 7 tednov pouka. V tem času bomo glavno skrb 

namenili ocenjevanju znanja. Tudi to šolsko leto se bo zaključilo s spričevali in ocenami, 

ki bodo omogočile napredovanje v višji razred oz. opravljanje popravnih izpitov ali celo 

ponavljanje razreda.  

Učenci boste doseganje standardov znanja (po presoji) učiteljev  izkazovali na različne 

načine:  

 v neposrednem pogovoru z učiteljem, ki vam bo zastavljal vprašanja, s katerimi bo 

ugotavljal razumevanje učne vsebine (ustno ocenjevanje znanja),  

 z reševanjem nalog, ki zahtevajo povezovanje, uporabo, analizo in sintezo usvojenega 

znanja, pri čemer  ne boste posredovali le pravilne rešitve, ampak boste učitelju 

opisali tudi pot reševanja, s čimer se bo učitelj  prepričal o kakovosti vašega 

razumevanja, 

 tako da boste naredili praktičen izdelek, ki bo odražal doseganje standardov znanja, 

pri čemer boste opisali, kako je izdelek nastajal, 

 s krajšim referatom ali pisno nalogo, ki jo boste predstavi učitelju in bo iz 

predstavitve razvidno, da je naloga rezultat vašega lastnega dela, 

 v kolikor bo mogoče, boste znanje lahko izkazovali z reševanjem časovno omejenih nalog 

objektivnega tipa – pisno ocenjevanje.  

 

V zvezi z ocenjevanjem in napredovanjem je MIZŠ sprejelo naslednje sklepe:  

 

 Znanje učenca se v 2. ocenjevalnem obdobju pri posameznem predmetu oceni vsaj 

enkrat. 

 Negativno oceno, pridobljeno v 2. ocenjevalnem obdobju, učenec popravlja. 

 Ocenjevanje znanja je v času izobraževanja na daljavo lahko individualno. 

 Ne velja določilo, da večina ocen ne sme biti pridobljena na podlagi pisnih preizkusov. 

 Učenec 7. in 8. razreda, ki je ob koncu pouka negativno ocenjen iz največ treh 

predmetov, opravlja popravne izpite največ trikrat (dodatni rok je še 11.9. do 18. 9. 

https://www.24ur.com/
https://www.24ur.com/


2020 – v tem primeru učenec pogojno napreduje v višji razred, če popravnega izpita 

ne opravi, razred ponavlja). 

 NPZ letos v 6. in 9. razredu ne bo. 

 Pri zaključevanju ocen se upošteva tudi dokazani napredek učenca pri delu na daljavo. 

Spoštovani starši. 

V šestih tednih ste poleg svojih delovnih in družinskih obveznosti morali sprejeti tudi 

obveznosti, ki so vam sicer v večini prihranjene. Postali ste učitelji, mentorji, motivatorji, 

računalniški eksperti, tesni sodelavci,…Hvala vam za vso skrb in pomoč pri doseganju 

zastavljenih ciljev v spremenjenih razmerah. 

 

Spoštovani vsi. 

 

Pred nami so prvomajske počitnice. Te naj bodo namenjene počitku vseh, ki ste/so od 1. 

septembra do sedaj pridno delali. Ker pa ima kar nekaj učencev še neporavnane račune za 

1. ocenjevalno obdobje (beri nezadostne ocene) ali ste/ so bili v zadnjem času bolj 

neodzivni predlagamo, da jih kar izkoristite/jo  za učenje. Razpored popravljanja ocen je 

pripravljen in usklajen.  

Po prvomajskih počitnicah vas čaka nekaj novosti NOVO: 

- V koledarju na spletni strani šole je objavljen koledar preverjanj in že znanih 

ocenjevanj znanj. 

- V koledarju so napisani tudi vsi sklici videokonferenc z učenci. 

- Učenci od 6. do 9. razreda bodo imeli vse naloge v spletnih učilnicah in na spletni 

strani šole. Odpadejo naloge za pošiljanje in vračanje po e pošti! 

- Tudi neodzivni učenci bodo morali biti ocenjeni, sicer napredovanje v višji razred 

ne bo mogoče! 

 

 Vsem želimo mirne in lepe prvomajske počitnice. Za razvedrilo si lahko pogledate 

gledališko predstavo Skrivni dnevnik Jadrana Krta https://vimeo.com/409862842 ali  

Mehurčke https://vimeo.com/403091601, ki vam jih poklanja SNG Nova Gorica. 

 

Ostanite zdravi, bodite dobro. 

Lepo vas pozdravljamo strokovni delavci in  ravnateljica. 

 

https://vimeo.com/409862842
https://vimeo.com/403091601

