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OBVESTILO  STARŠEM IN UČITELJEM OB KONCU ŠESTEGA TEDNA POUKA NA 

DALJAVO 

 

Zaključujemo šesti teden pouka na daljavo. Končuje se april in pred nami so prvomajski 

prazniki. Običajno je to čas, ko intenzivno poteka preverjanje in ocenjevanje znanja, kažejo 

se že prvi obrisi organizacije dela v novem šolskem letu. 

Letos je s pridobivanjem ocen nekoliko drugače.  Ker pouk poteka na daljavo, do zdaj na ta 

način pridobljenega znanja učencev praviloma nismo ocenjevali. S strani ministrstva so nam 

napovedali tudi nekatere prilagoditve na področju ocenjevanja, ki bo potekalo na daljavo. 

Te prilagoditve obsegajo predvsem število ocen, ki jih je potrebno pri posameznem 

predmetu pridobiti.  

Tako po novem velja, da se znanje učencev  v drugem ocenjevalnem obdobju, torej med 1. 2. 

in 24. 6. 2020, pri vsakem predmetu oceni vsaj enkrat.  

Ker so učenci pri nekaterih predmetih v drugem ocenjevalnem obdobju pridobili ocene že 

pred 16. marcem, se bodo učitelji v teh primerih odločili za pridobitev še ene ocene glede na 

spremljanje koliko in katero znanje so učenci od tedaj dalje usvojili. Pri tem boste tako starši 

kot učenci seznanjeni, kdaj bo ocenjevanje potekalo in na kakšen način. Vsekakor pa bomo 

poskrbeli, da si nihče ne bo poslabšal svojih že pridobljenih ocen.   

Prav tako velja, da ocenjevanje znanja lahko poteka pred učenci oddelka ali skupine, lahko 

pa tudi individualno.  

Ocenjevanje znanja bo potekalo v mesecu maju, zaključevanje ocen pa v juniju. Vsem, ki 

imajo od prej negativne ocene, bo omogočeno popravljanje. Tistim, ki bodo med oceno in 

bodo želeli le-to izboljšati pa bo omogočeno izboljševanje ocene. 

O vseh podrobnostih v zvezi z ocenjevanjem (kdaj, kaj, na kakšen način) boste na razredni 

stopnji obveščeni s strani razredničark.  

Že danes pa vam prilagamo razpored ocenjevanja za predmetno stopnjo (Priloga 1) za tiste 

razrede in temeljne predmete (slovenščina, matematika, angleščina), kjer je večina učencev 

še brez ocene v drugem obdobju. V primeru, ko pri temeljnem predmetu ocena manjka le 

posameznemu učencu, se bo učitelj s njim povezal individualno. Pri ostalih predmetih bodo 

učitelji oceno pridobili preko izdelkov, poročil, predstavitev in podobno. O načinu (kdaj, kaj, 

na kakšen način) in kriterijih vas bodo obvestili učitelji posameznih predmetov v tedenskih 

sporočilih s strani razrednikov, ki jih dobite na elektronske naslove.   
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Ocenjevanje na daljavo je precej drugačno, kot v šoli. Predvsem je težko zagotovo vedeti, ali 

je učenec do določenih odgovorov ali izdelkov prišel sam, ali mu je pri tem kdo odločilno 

pomagal. Zato smo se na šoli odločili, da bomo ocenjevali na osnovi zaupanja. Ne nazadnje je 

pravo znanje tisto, ki nam ga nihče ne more niti podariti ali kupiti, niti vzeti in ki ga bodo 

učenci nesli s sabo v višji razred, kjer ga bodo zagotovo še zelo potrebovali. Na znanje, ki si ga 

pridobimo sami smo lahko upravičeno ponosni. Ob odličnem izkazanem znanju, ki ni naše, pa 

običajno ostane grenak priokus. 

Pri napredovanju učencev iz razreda v razred je novost uvedba pogojnega vpisa v 8. ali 9. 

razred v primeru, ko bi imel učenec popravni izpit, ki ga tudi v drugem izpitnem roku ne bi 

uspešno opravil. V takem primeru bi lahko popravni izpit opravljal še v tretjem roku, ki bo 

septembra. 

Na ministrstvu so se odločili, da v letošnjem letu nacionalnega preverjanja znanja v 6. in 9. 

razredu ne bomo izvedli. 

Vpis na srednje šole je v sodelovanju s psihologinjo Slavico Škerjanec v teku, o vseh rokih in 

korakih potrebnih za vpis pa sledite njenim navodilom. Nanjo se obrnite tudi za vse dileme, 

vprašanja ali nejasnosti. 

Še vedno ne vemo, kdaj se bomo vrnili v šole. Pri vseh odločitvah v zvezi s prireditvami, 

šolami v naravi, tečaji, valeto, ki so do konca šolskega leta še načrtovane, bomo sledili 

navodilom in priporočilom NIJZ ter resornega ministrstva. Vsekakor je naše skupno zdravje 

najpomembnejše.   

 

Želim vam prijetne prvomajske počitnice in praznike, v katerih si naberite novih moči za 

zaključek šolskega leta.  

Prijazen pozdrav in ostanite zdravi. 

                                                                                                                           Nada Paj, ravnateljica 

Ljubljana, 23. april 2020 

 

 

Priloga 1:  

Razpored ocenjevanja pri slovenščini, matematiki in angleščini na predmetni stopnji 
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Priloga 1: Razpored ocenjevanja pri slovenščini, matematiki in angleščini na 

predmetni stopnji 

Slovenščina 7. a  

Oceno potrebujejo vsi učenci in jo bodo pridobili ustno med urami slovenščine, ki potekajo 

ob torkih od 10.00 preko MS Teams. Ocenjevanje bo potekalo 12. 5. in 19. 5. 2020.  

Podrobnejši razpored bodo oblikovali učiteljica in učenci skupaj. 

Matematika 6. a 

Oceno potrebuje 12 od 22 učencev. To so tisti, ki v drugem obdobju še nimajo ustne ocene in 

jo bodo pridobili na daljavo preko MS Teams v sredo, 13. 5. 2020. Nadomestni termin je 

sreda, 20. 5. 2020. Podrobnejši razpored vam bo posredoval učitelj.  

Matematika 6. b 

Oceno potrebuje 14 od 24 učencev. To so tisti, ki v drugem obdobju še nimajo ustne ocene in 

jo bodo pridobili na daljavo preko MS Teams v petek, 15. 5. 2020. Nadomestni termin je 

petek, 22. 5. 2020. Podrobnejši razpored vam bo posredoval učitelj. 

Matematika 7. a in 7. b 

Oceno potrebuje 10 od 35 učencev. To so tisti, ki v drugem obdobju še nimajo ustne ocene in 

jo bodo pridobili na daljavo preko MS Teams v četrtek, 14. 5. 2020. Nadomestni termin je 

četrtek, 21. 5. 2020. Podrobnejši razpored vam bo posredoval učitelj. 

Matematika 8. a in 8. b 

Oceno potrebujejo vsi učenci 8. razreda. Ocenjevanje bomo izvedli pisno preko MS Teams. O 

podrobnostih ocenjevanja se bosta dogovorila učitelja z učenci na uri preko MS Teams, starši 

boste obveščeni preko elektronske pošte. Ocenjevanje bo v torek 19. 5. 2020. Na enak način 

bo potekalo tudi preverjanje znanja teden prej med uro matematike preko MS Teams.  

Angleščina 6. a 

Oceno potrebuje 18 od 22 učencev. To so tisti, ki v drugem obdobju še nimajo ustne ocene in 

jo bodo pridobili na daljavo preko MS Teams v ponedeljek, 18. 5. 2020. Nadomestni termin 

je ponedeljek, 25. 5. 2020. Podrobnejši razpored vam bo posredovala učiteljica.  

Angleščina 6. b 

Oceno potrebuje 19 od 24 učencev. To so tisti, ki v drugem obdobju še nimajo ustne ocene in 

jo bodo pridobili na daljavo preko MS Teams v četrtek, 21. 5. 2020. Nadomestni termin je 

četrtek, 28. 5. 2020. Podrobnejši razpored vam bo posredovala učiteljica.  

 


