
 
 

 
 

 

OBVESTILO  STARŠEM OB KONCU DRUGEGA TEDNA POUKA NA DALJAVO 

Spoštovani starši, zaključili smo drugi teden pouka na daljavo. Če smo še pred dvema 

tednoma verjeli, da šole ne bodo zaprte dalj, kot do konca marca, je danes situacija povsem 

drugačna. Nihče ne ve natančno, kdaj bo šola spet polna otroškega vrveža in zbornica 

učiteljskih diskusij. Po izjavah pristojnih v medijih pa sklepam, da bo pouk na daljavo potekal 

še dolgo – nekateri govorijo o koncu aprila. 

Vsaj kar se učiteljev tiče vidim, da močno pogrešajo neposredno delo z učenci, čeprav si zelo 

prizadevajo za kar se da učinkovito delo z njimi na daljavo. Tudi večina učencev je odzivnih, 

navadili so se pošiljati svoje izdelke in vprašanja učiteljem in med njimi je stekla  dobra 

komunikacija.  

Žal v vseh primerih ni tako. Nekateri učenci se slabo ali pa sploh ne odzivajo. Ne vemo, kaj je 

vzrok za to. Morda so razlogi povsem tehnične narave – doma ni interneta in računalnika. 

Lahko je tudi več šolajočih se otrok in samo en računalnik, pa še tega potrebujejo starši za 

delo od doma. Posledično se je težko dogovoriti, kdaj ga bo kdo uporabljal. Da nimate vsi 

doma tiskalnika vemo, zato sem že dala ustrezna navodila učiteljem, naj prilagodijo gradivo 

in navodila za učence. 

Če gre pri vas za tovrstne težave vas prosim, da nam jih sporočite. Poskušali vam bomo 

pomagati. Lahko vam posodimo katerega od šolskih računalnikov, počasi so ponudniki začeli 

priklapljati začasni brezplačni internet. Za tako pomoč pa je potrebna informacija, kdo jo 

potrebuje. Naj vam ne bo nerodno; v dobro otrok nam sporočite, kakšne tehnične težave 

imate s poukom na daljavo. Telefonirajte ali pošljite e-sporočilo razredniku, meni 

(nada.paj@guest.arnes.si), pomočniku (jaka.saje@guest.arnes.si) ali psihologinji 

(slavica.skerjanec@guest.arnes.si).  Potrudili se bomo pomagati po naših najboljših močeh. 

Rešitve žal niso mogoče na hitro, od danes na jutri, a pred nami je še veliko dni pouka na 

daljavo. 

Za neodzivnost učencev pa so možni tudi drugi razlogi. Morda je učenec slabše organiziran, 

se mu ne da delati za šolo, ne zna se povezati ali prijaviti v spletne učilnice ali skupine, 
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potrebuje več spodbude. V tem primeru vas prosim, da sodelujete z nami in s skupnimi 

močmi zagotovimo, da nihče ne bo ostal brez vsaj minimalno potrebnega znanja. 

V začetku naslednjega tedna bodo starše manj odzivnih učencev poklicali naši učitelji ali 

razredniki. Zaupajte jim, kako vam in učencem lahko pomagamo. 

Radi bi vam povedali, da razumemo tudi vas, starše. Hvaležni smo vam za vso pomoč, ki jo 

nudite učencem pri njihovem šolskem delu. Brez vas šola na daljavo ne bi bila mogoča. Znašli 

ste se v situaciji, ko je veliko bolj kot prej samo od vas odvisno, kako bo vaš otrok spremljal 

šolsko delo. Vem, da vas veliko dela bodisi od doma, bodisi na delovnem mestu. Ne vem, kaj 

je težje, vem pa, da nič od tega ni enostavno. 

Za konec vam sporočam še nekaj informacij o nadaljnjem delu, ki jih do zdaj imam. 

- Prestavljen bo vpis v srednje šole, prestavljeni so tudi sprejemni izpiti na šolah, ki jih 
imajo. O novem roku vas bomo pravočasno obvestili. 

- Najverjetneje bo prestavljen rok za NPZ. 
- S strani šolskega ministrstva se pripravljajo   spremembe glede ocenjevanja. Takoj, ko 

bo s tem v zvezi kaj uradno sprejetega, vas bomo o tem obvestili. 
- Do nadaljnjega vam bodo učitelji oziroma razredniki pošiljali gradivo za učence na že 

ustaljen način. 
 

Z željo po še boljšem sodelovanju vas in vaše otroke prijazno pozdravljam in vam želim vse 

dobro. 

                                                                                                                           Nada Paj, ravnateljica 
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