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Spoštovani starši! 

Za nami je že pet tednov poučevanja in učenja na daljavo oz. na domu. Vsi se te nove 
situacije privajamo in se učimo delati na novo. Nekateri imamo malo večje težave, drugi malo 
manjše. Na šoli se zavedamo, da se je naša vloga poučevanja korenito spremenila. Tudi vsi 
mi pogrešamo vsakdanji vrvež in družbo otrok, naših učencev. Pogrešamo vsakodnevne 
izzive in dnevno rutino. Radi bi ostali povezani z vami starši in z vašimi otroci. Vsakdo od nas 
je poskušal poiskati nek stik z vami. Zdi se, da je z vsakim dnem naša komunikacija boljša, 
vsaj upamo, da je tako. Prosimo vas, da se na razrednike ali učitelje vaših otrok obrnete 
takoj, ko kaj ne bo šlo, ko vas bo kaj zaskrbelo ali boste potrebovali kakšno pomoč.  

Svetujte svojim otrokom, da pokličejo svoje sošolce in prijatelje, dedke in babice, sosede, 
znance… Kot pravijo strokovnjaki, osamiti je potrebno viruse in ne naših odnosov. Upoštevati 
moramo navodila zdravnikov in se držati ukrepov, ki preprečujejo okužbe nas in drugih. 
Imamo pa veliko možnosti, da ostanemo z našimi bližnjimi povezani.  

Pri delu za šolo od doma predlagamo dnevno rutino. Odmerite si čas za učenje in naloge. 
Tudi v šoli imamo zato urnik. Ne bi bilo prav, da bi vam in vašim otrokom delo za šolo vzelo 
ves čas od jutra do večera. Če je težav in ovir za učenje preveč, kontaktirajte razrednike 
svojih otrok in se pogovorite z njimi. Delo in naloge, ki jih odmerjamo in pošiljamo v različnih 
oblikah za učence – vaše otroke, naj bi učenci sami (in tudi z vašo pomočjo, kadar je to 
potrebno) rešili v približno takšnem času, kot to običajno naredimo v šoli. Naj poudarimo, da 
se vsi učitelji naše šole zelo trudimo in poskušamo biti nadvse ustvarjalni, da bi pripravili 
primerno učno okolje in dejavnosti tudi v teh čudno-težkih okoliščinah. 

Na portalu pristojnega ministrstva za šolstvo so objavili odgovore in pojasnila na najbolj 
pogosta vprašanja, ki se pojavljajo te dni v zvezi z nastalo situacijo šolanja na domu. Morda 
odgovor na svoje vprašanje najdete tudi vi: klik na povezavo in klik na povezavo.  

V petek, 17. 4. 2020, je pristojna ministrica sprejela sklep št. 6034-14/2020, v katerem je v 6. 
točki določeno, da se nacionalno preverjanje znanja učencev v 6. in 9. razredu v šolskem 
letu 2019/2020 ne izvede. Z omenjenim sklepom ministrica določa tudi način ocenjevanja in 
napredovanja v višji razred. 

Mladinski center Nova Gorica v okviru preventivnega programa ponuja brezplačno 
predavanje v obliki webinarja v živo, ki je namenjeno staršem, vzgojiteljem, učiteljem in 
drugim zainteresiranim, ki bo v torek, 21. 4. 2020, ob 18.00. Povezava do 
WEBINARJA: https://register.gotowebinar.com/rt/6558700515639854350.  
 
Upam, da bodo nastale razmere čimprej minile in se bo življenje zopet vrnilo v normalne 

tirnice. Do takrat pa ostanite doma, upoštevajte navodila pristojnih institucij in ostanite zdravi! 

        

Miranda Novak, 

ravnateljica OŠ Dutovlje 

 

https://www.gov.si/novice/2020-03-30-poudarki-dneva-z-ministrstva-za-izobrazevanje-znanost-in-sport-30-marec-2020/
https://www.gov.si/novice/2020-04-18-izjava-ministrice-simone-kustec-ministra-vrtovca-ter-vladnega-govorca-jelka-kacina-v-zvezi-z-epidemijo-bolezni-covid-19/
http://osdutovlje.splet.arnes.si/files/2020/04/9869_Sklep-ministrice_nemoteno-opravljanje-VIZ-dela-v-OŠ-2019_2020_17_4.pdf
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