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Tolmin, 24. 4. 2020
Drage učenke in učenci, spoštovani starši,
zaključili smo peti teden izobraževanja na daljavo. Šolo in naše vsakodnevno običajno skupno delo vsi
zelo pogrešamo. Zato smo toliko bolj veseli vsakega stika, ki poteka preko elektronske pošte, spletnih
učilnic, video srečanj in telefonskih pogovorov.
Ponosni smo na vas, ko vidimo koliko truda ste vložili v opravljanje nalog in je vaš napredek viden.
Velikokrat presežete naša pričakovanja. Predvsem pa smo veseli, da ste zdravi in da so ukrepi v našem
okolju do sedaj uspešno preprečevali širjenje bolezni.
Za pretekli mesec izobraževanja na daljavo smo pripravili analizo – evalvacijo poteka učenja,
odzivnosti in doseganja standardov znanja. Sintezne ugotovitve prilagamo v prilogi, natančno analizo
pa si preberite na spletni strani šole pod zavihkom Obvestila za starše:
http://www.os-iroba.si/navigacija/obvestila-za-starse-os-in-vvo
V mesecu maju bomo poleg rednega dela še dodatno povečali pozornost za sledeče aktivnosti:
1. Individualizacija učnega dela na daljavo za učence, ki so bili do sedaj velikokrat neodzivni, za
učence, ki imajo različne vrst učnih prilagoditev in za učence, ki so bili v prvi konferenci
negativni.
2. Ocenjevanje, pripravili bomo koledar ocenjevanja znanja in ga objavili na spletni strani šole.
3. Pridobitev in pripravo dokumentacije za učence za novo šolsko leto 2020/21.
Konec minulega tedna smo šole prejele sklep ministrice in priporočila Zavoda za šolstvo v povezavi z
ocenjevanjem in napredovanjem učencev v izjemnih okoliščinah. Povzetki obeh dokumentov so bili
objavljeni tudi v medijih. Oba dokumenta prilagamo.
Ocenjevanje bo potekalo v mesecu maju in začetku junija. Glede na to, da je situacija pri predmetih
zelo različna, vas bodo učitelji po mailu in v spletnih učilnicah obvestili, kdaj in kako bo potekalo
ocenjevanje pri posameznem predmetu.
Razpored ocenjevanja po razredih in predmetih bo objavljen v koledarju ocenjevanja na spletni
strani šole. Za individualno izboljševanje in popravljanje ocene se bodo učitelji dogovorili individualno
s posameznim učencem.
Ocenjevanje znanja bo potekalo za razrede enotno, upoštevajoč prilagoditev za določene ciljne
skupine in po potrebi bo individualizirano za določene rizične skupine in bo obsegalo zgolj
ocenjevanje minimalnih – temeljnih standardov znanja.
Načrt ocenjevanja znanja bodo učitelji pripravili po aktivih in bo obsegal: navedbo minimalnih
(temeljnih) standardov znanja, kriterije in točkovanje ocenjevanja znanja in način ocenjevanja
znanja. Z načrtom ocenjevanja znanja po letnikih in predmetih boste predhodno seznanjeni učenci
in starši.
Najpomembnejše iz sklepa ministrice:
- V času izobraževanja na daljavo se ocenjevanje učenca lahko izvaja individualno.
- Znanje učenca se v drugem ocenjevalnem obdobju pri posameznem predmetu oceni vsaj enkrat.
- Učencu, ki je pri predmetu v drugem ocenjevalnem obdobju dobil samo eno negativno oceno, se
omogoči, da je ocenjen še najmanj enkrat do zaključka pouka.
- Pri ocenjevanju znanja iz posameznega predmeta učitelj uporablja različne načine ocenjevanja.
- Nacionalno preverjanje znanja za učence 6. in 9. razreda se v tem šolskem letu ne izvede.
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Prvi teden po prvomajskih praznikih boste prejeli navodila glede postopkov načrtovanja novega
šolskega leta. Prijave bodo potekale preko spleta v eAsitentu. V ta namen morate vsi, ki še niste
nujno urediti kodo GDPR za prijavo skupaj z razrednikom. Razrednik vam bo poslal navodila.
Prejeli boste prijave:
1. izbira neobveznih (za bodoče 4., 5. in 6. razrede) in obveznih izbirnih predmetov (za bodoče 7.,
8. in 9. razrede),
2. prijavo na kosilo,
3. prijavo na malico,
4. prijave v podaljšano bivanje,
5. prijavo za jutranje varstvo,
6. prijavo eAsitent
7. izjavo GDRP
8. seznam učnih gradiv in učnih pripomočkov za novo šolsko leto.

Starše prosimo, da v primeru informacij in pomoči kontaktirate preko e-pošte in telefonsko učitelje
in svetovalno službo.
Za vse informacije in vsa pojasnila sem vam na voljo ravnatelj, Primož Hvala Kamenšček:
041-352-006.
Od 4. 5. 2020 vam bomo na voljo v tajništvu, ravnateljstvu in šolska svetovalna služba, vsak delovni
dan od 10 ure do 12 ure. Oglasite se lahko osebno po predhodni telefonski najavi in dogovoru ob
upoštevanju strogih higienskih ukrepov: nošenje maske, razkuževanje rok, pogovorna distanca 2 m.

V prihodnjem tednu se bodo za učence pričele prvomajske počitnice in nekaj prostih dni tudi za večino
staršev. Želimo vam, da si v tem času naberete novih moči, preden v maju nadaljujemo s šolo na daljavo
in vsemi dolžnostmi, ki so potrebne za uspešen zaključek šolskega leta.
Lepo vas pozdravljamo in želimo, da ostanete zdravi.
mag. Primož Hvala Kamenšček
ravnatelj

Priloge:
1. Sintezne ugotovitve anketnega vprašalnika
2. 9869_Sklep ministrice nemoteno opravljanje VIZ dela v OŠ 2019_2020
3. 9870_Priporočila_ocenjevanje OŠ_16042020
4. 9891_Nov rokovnik za vpis v srednje šole in dijaške domove za šolsko leto 2020-2021
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