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Obvestila dijaki in starši, 20. 4. 2020 
 
 

Vstopamo v 6. teden pouka na daljavo, prav prilegle se nam bodo bližajoče počitnice. K 

pouku na daljavo vas je pristopila že velika večina. Želimo si, da bi se k pouku vključili 

prav vsi. Pošiljam vam nekaj napotkov in obvestil: 

 

1. Obstaja možnost, da do konca šolskega leta ne bo več pouka v živo. Zato 

pozivam vse, ki se še niste lotili dela na daljavo ali pa se odzivate zelo poredko, 

da to storite. Le tako boste lahko uspešno zaključili letnik.  

2. Dijake pozivamo, da po svojih močeh k sodelovanju spodbudite tudi malo manj 

motivirane sošolce, ki se bolj poredko vključujejo v pouk, sicer pa nimajo 

tehničnih težav.  

3. Zaenkrat kaže, da poklicna matura in zaključni izpit bosta, datumi ostajajo isti. 

4. Ocenjevanje je vzpostavljeno, učitelji seznanijo dijake z načini in oblikami 

ocenjevanja za posamezne predmete. Ocenjevanje temelji pretežno na 

pridobivanju ocen iz vrednotenja dela na daljavo. Ocenjevanje poteka 

napovedano in v skladu z urnikom po eA.  

5. PUD: Dijaki 1.letnikov NPI, SPI in PTI bi morali na začetku junija oditi na PUD. 

Upamo, da bodo ukrepi toliko sproščeni, da boste lahko delali. Možno je tudi, da 

bo PUD prestavljen v višji letnik, ta čas pa boste nadaljevali s poukom. 

6. Nižji letniki: predviden konec pouka ostaja 23. 6. 2020. Tudi roki za popravne 

izpite in izvedba le teh ostajajo zaenkrat isti (1. 7. 2020). 

7. 23. 4. 2020 so bile po šolskem koledarju predvidene zadnje govorilne ure v tem 

šolskem letu. Razredniki in vsi ostali učitelji so vsem staršem na voljo za 

pogovor preko e-mailov, ki so objavljeni na povezavi:  

https://www.sc-nm.si/sss/informacije//zaposleni%202019-20  

 

Bodite dobro in čuvajte sebe ter svoje najbližje. 

 
Sebastijan Brežnjak 

e-ravnatelj 
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