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Šempeter pri Gorici, 8. 5. 2020

Zadeva: Obvestilo za učence in starše

Spoštovani starši!
I.

REDNE AKTIVNOSTI – POUK

V mesecu maju bod potekale sledeče aktivnosti:
1. Pouk za 1. triado od 18. 5. 2020 dalje, NATANČNA NAVODILA BOSTE PREJELI PRIHODNJI TEDEN.
2. Pouk za 9. razrede od 25. 5. 2020 dalje, NATANČNA NAVODILA BOSTE PREJELI PRIHODNJI
TEDEN.
3. Dopolnilni pouk za učence z učnimi težavami od 25. 5. 2020 dalje, (od 4. do 8. razreda), ki v
tem šolskem letu niso uspeli doseči minimalnih standardov znanja pri posameznih predmetih.
Učenci bodo vabljeni. NATANČNA NAVODILA BOSTE PREJELI PRIHODNJI TEDEN.
4. 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.
II.

OCENEJVANJE ZNANJA

Vse informacije za potek ocenjevanja so objavljene na spletni strani šole pod zavihkom OCNJEVANJA
ZNANJA:
 minimalni in temeljni standardi znanja po letnikih in predmetih
 koledar ocenjevanja znanja po letnikih in premetih.
Ocenjevanje bo potekalo v mesecu maju in začetku junija.
Glede na to, da je situacija pri predmetih zelo različna, vas bodo učitelji poleg objavljenih informacij na
spletni strani po mailu in v spletnih učilnicah obvestili, kdaj in kako bo potekalo ocenjevanje pri
posameznem predmetu. Učence bodo predhodno seznanili s kriteriji ocenjevanja znanja.
Razpored ocenjevanja po razredih in predmetih je 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 posamezen oddelke ali skupino 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. Učitelji lahko upoštevajo že
pridobljeno oceno za drugo ocenjevalno obdobje ali jo lahko ponovno pridobijo. Znanje učenca se v
drugem ocenjevalnem obdobju pri posameznemu predmetu oceni vsaj enkrat.
Učencu, ki je v drugem ocenjevalnem obdobju pridobil negativno oceno iz posameznega predmeta
mora učitelj omogočiti, da je ocenjen še najmanj enkrat do zaključka pouka.
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III.

NOVO ŠOLSKO LETO 2020/21

Vse informacije zbiranja podatkov za novo šolsko leto 2020/21 so objavljene na spletni strani šole
pod zavihkom VPIS V ŠOLSKO LETO 2020/21:
1. jutranje varstvo – spletna prijava (2. – 5. razred) sporočilo za prijavo boste prejeli preko eAsistenta v ponedeljek 11. 5. 2020
2. podaljšano bivanje (2. – 5. razred) sporočilo za prijavo boste prejeli preko e-Asistenta v ponedeljek
11. 5. 2020
3. izbor neobveznih izbirnih predmetov (4. – 6. razred), sporočilo za prijavo boste prejeli preko eAsistenta v ponedeljek 11. 5. 2020
4. izbor obveznih izbirnih predmetov (7. – 9. razred), sporočilo za prijavo boste prejeli preko eAsistenta v ponedeljek 11. 5. 2020
5. šolsko prehrano (2. – 9 razred), obrazec je na voljo na spletni strani v zavihku NOVO ŠOLSKO LETO
2020/21. Prosimo, da ga izpolnite in vrnete po navadni pošti ali e-pošti: urska.bofulin@os-iroba.si
6. Informacijo o učnih gradivih in šolskih potrebščinah.
VLJUDNO VAS PROSIMO, DA POZORNO PREBERETE DOKUMENTE TER IZPOLNITE PRIJAVNICE
NAJKASNEJE DO 15. 5. 2020.

Starše prosimo, da v primeru dodatnih 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 dalje smo vam na voljo v tajništvu, v 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.

Lepo vas pozdravljamo in želimo, da ostanete zdravi.
mag. Primož Hvala Kamenšček
ravnatelj
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