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Spoštovani starši, učenci, 
 
 
PREBERITE POČASI IN NATANČNO. 
 
 
Minil je prvi teden poučevanja na domu. Izziv, na katerega nihče ni bil pripravljeni v Sloveniji. Podatki 
kažejo, da smo se skupaj izvrstno izkazali. Zahvala gre učiteljem, vam učencem in vam staršem. 
Ker ne vemo koliko časa bo minilo, poskušamo voditi pouk na daljavo na način, da pokrivamo vse 
elemente poučevanja in učence primerno obremenjujemo, vključujemo tudi potrebne prilagoditve, da 
nudimo dovolj možnosti za nadaljnjo vrednotenje in pridobitev ocen in dovolj znanja za napredovanje 
v višji razred. 
 
V ta namen smo izvedli anketiranje učiteljev, staršev in učencev. Vaš odziv nam bo pomagal k višji 
kvaliteti zagotavljanja učnega procesa na daljavo. Podatke bomo obdelali tokom tedna, vas z njimi 
seznanili in podali dodatna navodila za učitelje, učence in starše. 
 
Želimo si, da bi vaša motivacija, ki je bila pretekli teden neverjetno visoka, takšna ostala tudi v 
nadaljevanju. Učencem se zahvaljujemo za pridnost pri učenju in samodisciplino ter staršem za 
organizacijo pouka in pomoči pri učenju na domu. 
 
Lepo je slišati vaše odzive zadovoljstva. Iskrena hvala vsem staršem in učencem za številne pohvale 
in zahvale. 
Lepo je vedeti in čutiti, sodelovanje, vzajemnost, solidarnost, da smo skupaj in se trudimo drug za 
drugega, si pomagamo in se bodrimo. 
Verjemite, da se vodstvo šole, svetovalna služba in vsi učitelji strokovno in srcem trudimo in 
predajamo učencem in vam v celoti. Prav za vsakega iščemo ustrezne rešitve. 
Dovolite, da se vam vsem ponovno tudi sam iz srca zahvalim za do sedaj skupno prehojeno pot in 
vrsto učinkovitih rešitev. V kratkem času smo dosegli zelo veliko. 
 
Z VELIKIM IN GLOBOKIM SPOŠTOVANJEM DO VSEH VAS ŽELIM PODATI NEKAJ POJASNIL IN NAVODIL 
ZA USTREZNO SKUPNO DELO IN UČINKOVITO KOMUNIKACIJO. 
 
Moja skrb prejšnjega tedna je bila vzpostaviti vse mehanizme poteka kvalitetnega pouka na daljavo 
in zagotoviti nemoteno organizacijo dela učiteljev na domu. S tem tednom sem uspel zagotoviti delo 
na domu vsem učiteljem razrednega in predmetnega pouka, učiteljem podaljšanega bivanja in 
strokovnim delavcem.  
 
NAJVEČJA SKRB SO UČENCI. Učencem, ki so iz socialno šibkih družin in brez IKT tehnologije bo šola v 
tem tednu zagotovila šolske prenosne računalnike zahvaljujoč projektu MIZŠ SIO 2020. Prav tako sem 
se z ZRSŠ in Telekomom dogovoril, da tem učencem podarimo za tri mesece v brezplačno rabo modeme 
in internetno omrežje. 
V času bivanja na domu si bomo prizadevali približati učencem na dva načina: s poukom na daljavo in 
z razvedrilom na daljavo. V prvi proces dela so vpeti učitelji predmetne in razredne stopnje, v drugi 
proces dela pa učitelji podaljšanega bivanja. Vodstvo in svetovalna služba se trudi v vseh pogledih. 
Prav tako skrbimo za otroke vrtca in starše, da jim čim bolj zapolnimo čas z razvedrilnimi, poučnimi in 
svetovalnimi vsebinami. 
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Poleg pouka za učence in starše pripravljamo dvakrat tedensko razvedrilno-osvežilna gradiva, ki jih 
bomo objavljali na spletni strani šole: 

 Svetovalnica za starše OŠ 

 Svetovalnica za starše VVO 

 Svetovalnica za RAZISKOVALCE 1. triada 

 Svetovalnica za RADOVEDNEŽE 2. triada 

 Svetovalnica za BRIHTE 3. triada 

 E-gradiva, igrice in družabne igre za otroke VVO 

 IKT novičke 

 KNJIGOLJUB 
 
Ker se redki posamezni učenci v preteklem tednu niso odzvali smo jih preklicali in se s starši pogovorili 
o težavah. V kolikor so rabili pomoč, smo jim jo nemudoma nudili. 
DOLŽNOST NAS VSEH JE BITI DOSEGLJIV DRUG ZA DRUGEGA. 
ZATO JE KLJUČNEGA POMENA KOMUNIKACIJA ŠOLA – STARŠI – UČENCI. 
NAJPOMEMBNEJŠA JE POVRATNA INFORMACIJA. 
VSE STARŠE PROSIMO, DA STE ODZIVNI BODISI PREKO E-POŠTE ALI TELEFONA. 
OSEBNO SEM VAM ZA VSE INFORMACIJE NA VOLJO NA GSM: 041-352-006.  
 
Komunikacija s strani šole bo omejena na ciljne skupine, ker bomo drugače pregoreli v poplavi 
sporočil. Prosim odgovarjajte na zastavljana v vprašanja. Držimo se jedrnatosti komunikacije. 
 
POTEK KOMUNIKACIJE: 

 Vsi učitelji imajo določeno svetovalno delavko, ki nudi pomoč in podporo v vseh možnih 
oblikah in vsebinah. 

 Razredniki po potrebi sklicujejo e-oddelčni učiteljski zbor in iščejo informacije pri dotičnih 
učiteljih. 

 Svetovalna služba in učitelji podaljšanega bivanja v dogovoru z učitelji izvajajo dodatno 
strokovno pomoč in učno pomoč na daljavo. Navodila podajajo učitelji. 

 Vodje aktivov nudijo pomoč pri koordinaciji vsebine in pri določanju obsega snovi. Posebna 
usklajenost velja za aktive: slovenščina, matematika, angleščina. 

 Vsi učitelji razrednega pouka imajo določnega učitelja podaljšanega bivanja, ki jim nudi 
pomoč.  

 Vsi učitelji vzpostavljajo redno komunikacijo z učenci in starši. V kolikor vidijo, da učenci niso 
odzivni, nujno pokličejo starše vsaj enkrat tedensko. Kličejo toliko časa, dokler ne dokličejo. 
Starši ste se dolžni odzvati. Učitelji se pozanimajo za težavo, v kolikor rabite vi ali družina 
pomoč nas nujno obvestite. Obvestite tudi ravnatelja in svetovalno službo. 

 
BODITE POTRPEŽLJIVI, NE PREHITEVAJTE S SPOROČILI, Z VPRAŠANJI, BODITE MIRNI. 
Večina komunikacijskih kanalov je preobremenjenih in je oteženo delovanje, zato bodite potrpežljivi. 
 
NA VPRAŠANJA, KI VAM JIH POŠILJAMO VAS PROSIMO, DA ODGOVARJAJTE TOČNO, ENOSMETNO, 
KONKRETNO IN KOLIKOR JE MOGOČE TAKOJ. Večina vprašanj je vezana na podatke, ki jih moramo 
zbirati, da rešujem težje situacije. Anonimnost in varstvo osebnih podatkov je zagotovljena. 
 
PRI SVOJEM DELU BODITE POGUMNI, DRZNI, SKRATKA SAMOSTOJNI. PRI VAŠEM DELU VAS 100% 
PODPIRAMO IN SMO Z VAMI. KAR KOLI SE ZGODI NI NIČ TAKO HUDEGA, DA NE BI MORALI 
POPRAVITI IN UREDITI. BODITE SAMOZAVESTNI. 
 
POMAGAJMO DRUG DRUGEMU IN SI ZAUPAJMO! 
Želim vam veliko zdravja in vse dobro. 
 
Šempeter pri Gorici, 24. 3. 2020   mag. Primož Hvala Kamenšček, l.r., ravnatelj 


