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Spoštovani starši in učenci, 
 
iztekajo se štirje tedni izobraževanja na domu. Za vse nas nova in drugačna izkušnja, ki nas lahko tudi 
bogati. Ves čas se vsi učimo in trudimo po najboljših močeh vsakomur pomagati, se približati, saj se 
srečujemo z različnimi izzivi, okoliščinami in nenazadnje tudi počutjem in socialnimi statusi. 
 
Primarni cilj je biti vam blizu, sodelovati z vami in čimbolj jasno in neposredno izvajati pouk in druge 
oblike pomoči na daljavo. 
 
Z veseljem ugotavljamo, da je v tem času stekel pouk prav pri vseh učencih. Z vsemi učenci in družinami 
smo vzpostavili redne dnevne ali tedenske kontakte in v kolikor je potrebno različne oblike pomoči. V 
tem času je šola 20 učencem zagotovila računalniško opremo, modeme, brezplačni internet. 
Izvajamo: 

 redni pouk na daljavo, 

 individualno učno pomoč, 

 dodatno strokovno pomoč, 

 pomoč za učence tujce, 

 dopolnilni pouk,  

 individualno motivacijsko pomoč in spodbude za učence, 

 svetovalno pomoč za učence in starše. 

 IKT pomoč. 
 
Za vse informacije, nasvete, pomoči, svetovanja ali pogovore sem vam na voljo na gsm: 041-352-006 
(ravnatelj). 
 
Poenostavili smo šolsko spletno stran: http://www.os-iroba.si/ tako, da preko 8 ikon prihajate 
enostavneje in hitreje do ključnih informacij. 
Izpostavili smo zavihke: 

1. Kontakti: vodstvo šole 
2. Obvestila OŠ in VVO: dopisi in navodila za starše 
3. Svetovalnica za starše OŠ in VVO: dvakrat tedensko vam ponujamo strokovne nasvete in 

članke, ki jih pripravljamo za vas starše v rubriki Pedagoške iskrice za starše in učitelje in 
Svetovalnica za starše VVO, vredno branja 

4. Zadolžitve za učence: od 14. 4. 2020 dalje bomo zaradi večje preglednosti in jasnosti za 
učence in starše javno objavljali zadolžitve in naloge za učence od 1. – 9. razreda. Dosedanje 
komunikacijske poti in poučevanje na daljavo učitelj – učenec ostajajo nespremenjene tako z 
vidika pouka (učnih gradiv), nalog kot komunikacije. 

5. Spletne učilnice: šolske spletne učilnice 
6. Razvedrilo za učence: dvakrat tedensko ponujamo razvedrilne prispevek za učencev v okviru 

Svetovalnica za RAZISKOVALCE 1. triada, Svetovalnica za RADOVEDNEŽE 2. triada, 
Svetovalnica za BRIHTE 3. triada, KNJIGOLJUB 1. in 2. triada, IKT novičke za vse triade, LIKOVNI 
NATEČAJ za vse triade 

7. Šem5ka velika in mala: blog za učence 
8. Igralnica: gradiva in igre za otroke vrtca, Krona portfolijo 
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Ob prihajajočih praznikih vam želim, da preživite lepe dni z družino, pokličete svoje bližnje 

in prijatelje. Veliko se smejte in bodite dobre volje. Kaj dobrega si pripravite in pojejte, tudi 
kakšno presenečenje si pripravite. 
Vsem, ki praznujete Veliko noč voščim blagoslova, vstajenjskega upanja in ljubezni. 
Prav vsem iz srca želim miru, veselja in zdravja. 
 
Lep pozdrav, 
 
Tolmin, 10. 4. 2020  mag. Primož Hvala Kamenšček l. r., ravnatelj 
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