Cerklje na Gorenjskem, 15. 1. 2021
Obvestilo za starše in učence!
Obveščamo vas, da je Vlada Republike Slovenije sprejela odločitev o podaljšanju ukrepov za
zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19. Glede na spremembe Odloka o začasni
prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in
samostojnih visokošolskih zavodih, zaradi trenutne epidemiološke slike osnovne šole in
glasbene šole nadaljujejo z izobraževanjem na daljavo tudi v tednu od 18. 1. 2021 do 22. 1.
2021.
Torej, tudi v naslednjem tednu se bo nadaljevalo šolanje na daljavo. Zaradi trenutne situacije
je težko oceniti, kdaj se bomo vračali v šolo, zato bodo v naslednjih tednih učitelji od 4. do
9. razreda začeli ocenjevati znanje. Nekateri učitelji so ocenjevali že v tem tednu in izkušnje,
ki so jih delili z nami, so pozitivne.
Pred vsakim ocenjevanjem je ali pa še bo potekalo preverjanje znanja, tako, da bo vsak
učenec dobil povratno informacijo o svojem znanju oz. dosežkih. Učitelji bodo pred
ocenjevanjem znanja učence seznanili z načini ocenjevanja, termini in kriteriji. V primeru
nejasnosti, prosim vse učence ali starše, da se obrnete na učitelja in povprašate za dodatne
informacije. Za učence s posebnimi potrebami bomo v največji možni meri izvedli prilagoditve
tudi pri ocenjevanju znanja na daljavo.
Dragi učenci!
Svetujem vam, da se za ocenjevanje znanja zberete pogum za javljanje in se skrbno pripravite.
Načrtujete gas pomočjo učiteljev in staršev ter si v šolski publikaciji zabeležite termine. Učitelji
imajo nalogo, da se na ZOOM srečanjih z vami dogovorijo o terminih ocenjevanja, da bo vaše
ocenjevanje enakomerno razporejeno.
S 25. 1. 2021 se konča pouk za predmete, ki se izvajajo fleksibilno ( neobvezni, obvezni izbirni
predmeti, umetnost…). Vse, ki še niste oddali izdelkov za ocenjevanje pozivam, da to storite
najkasneje v naslednjem tednu. Že v prihodnjem tednu pa se nujno vpišite v spletne učilnice
predmetov, ki jih boste imeli na novo. Za pomoč lahko prosite tudi razrednike ali učitelje, ki
poučujejo te predmete. Bodite pozorni na spremembo urnika, ki velja od 25. 1. 2021 dalje.
Še vedno pa velja moj nasvet. Ne pozabite na gibanje na svežem zraku.

Lepo vas pozdravlja vaš ravnatelj
mag. Boštjan Mohorič

