
 

 

Spoštovani starši, skrbniki! 

 

obveščam vas, da je Vlada Republike Slovenije za sedem dni podaljšala ukrepe za zajezitev in 

obvladovanje epidemije covid-19. To pomeni, da od ponedeljka, 30. 11. 2020 ostaja v 

veljavi pouk na daljavo za vse učence od 1. do 9. razreda. 

V naslednjem tednu bodo potekali za vse oddelke roditeljski sestanki na spletni povezavi 

zoom. Vabila boste prejeli s strani razrednikov. 

Ministrica za šolstvo, ga. Simona Kustec je sprejela sklep, da se vzgojno-izobraževalno delo po 

obveznem predmetniku izvaja v enem ocenjevalnem obdobju, ki traja od 1. septembra 

2020 do 24. junija 2021 , razen za učenke/učence 9.razreda, za katere traja do 15. junija 2021. 

Posledično je zmanjšano tudi minimalno število  ocen. Nadaljnji potek pouka na daljavo ter 

načine preverjanja in ocenjevanja bomo predstavili na roditeljskih sestankih. 

Z doslednim upoštevanjem vseh ukrepov lahko s skupnimi močmi pripomoremo k izboljšanju 

epidemiološke situacije in posledično prispevamo k vključitvi vsaj dela učenk in učencev 

v šolo. V tem primeru bi se od 7. 12. 2020 za šolske klopi vrnili učenci in učenke od 1. do 

vključno 3. razreda. 

Da bi učencem in učenkam popestrili » spletne «  šolske dni, jim učitelji tedensko nalagajo 

zanimive aktivnosti v učilnice razvedrilnice, športni pedagogi pripravljajo zanimive , aktivne 

rekreacijske odmore za učence posameznega triletja, knjižničarki s pripravo knjižnih 

paketkov skrbita za bralno kondicijo in » potovanje « v pravljičnem svetu. Gradivo iz 

šolske knjižnice lahko od ponedeljka prevzemate in vračate do 18.00. Učence čaka posebno 

presenečenje na štirih tačkah v rubriki »Šolska knjižnica« na povezavi http://www.os-

koper.si/?cat=20. Vabljeni tudi v spletno učilnico šolske knjižnice.   

Zavedamo se, da imate tudi starši in skrbniki izredno pomembno vlogo v tem 
obdobju, zato smo vam v vodstvu na voljo za informacije, v svetovalni službi za 
pogovore o stiskah, dilemah.  

V naslednjem tednu vas spodbujamo, da se udeležite  spletnega predavanja  Vzgoja 
in učenje z manj stresa, v ponedeljek, 30. 11. 2020 ob 20.30. Delavnico bo vodil 

priznani NLP trener in coach Gaber Marolt. 

Webinar je BREZPLAČEN, svoje mesto si rezervirajte TUKAJ. 

V prepričanju, da bomo s konstruktivnim sodelovanjem in zaupanjem uspeli prehoditi tudi to 

pot, vas lepo pozdravljam. 

 

                                                                                              Ingrid Poropat 
                                                                                              v. d. ravnatelja 
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