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OBVESTILO O POTEKU POUKA NA DALJAVO ZA OBDOBJE 6. 4.–10. 4. 2020 
 
Že četrti teden zapored nadaljujemo pouk na daljavo. Zaradi negotove situacije v zvezi z 
epidemijo, ki je žal še nismo uspeli zaustaviti, o vrnitvi v šolske klopi še ne moremo razmišljati. 
Ministrstvo je sprejelo nekatere odločitve in podalo smernice za nadaljnje delo, ki vam jih 
posredujem v nadaljevanju. 
 
 Šolski koledar ostaja nespremenjen, tudi počitnice (vključno prvomajske). 
 Pouk (ocenjevanje) za zaključne letnike se zaključi do 22. 5. 2020, sledijo priprave na 

POM. 
 POM se bo predvidoma začela po veljavnem koledarju 30. 5. 2020 (spremljaj obvestila na 

spletni strani šole in obvestila preko eA tajnice poklicne mature). 
 ZAKLJUČNI IZPIT iz slovenščine se bo predvidoma izvajal po koledarju 8. 6. 2020. 
 Vsi ostali izpiti pa bodo potekali po razporedu, ki ga bomo pravočasno objavili.  
 PUD za zaključne letnike: če zaradi epidemije dijakom v zaključnih letnikih ni bilo 

omogočeno opravljanje PUD-a, se jim to prizna kot opravljeno, če imajo zaključene 
pozitivne ocene pri vseh strokovnih modulih v zaključnem letniku. 

 PUD za nižje letnike: dijaki, ki zaradi epidemije niso ali ne bodo mogli opraviti PUD-a, 
nadaljujejo s poukom po urniku do konca pouka. Predvideva se, da se neopravljen PUD 
prenese v višji letnik. Kurikule se ustrezno prilagodi.  

 INTERESNE DEJAVNOSTI: če zaradi epidemije dijakom ni bilo/ne bo omogočeno 
opravljanje obveznih interesnih dejavnosti, se jim te priznajo kot opravljene. 

 Pripravili smo posodobitev Šolskih pravil o ocenjevanju znanja na SZKŠ, ki vključujejo 
prilagoditve pri ocenjevanju v izrednih razmerah. V veljavo stopijo v ponedeljek, 6. 4. 
2020, in bodo objavljena na spletni strani šole v zavihku PRAVILNIKI. Pravilnik omogoča 
preverjanje in ocenjevanje na daljavo, in sicer: 

o Ustno – v živo, preko kakršnekoli video ali audio konferenčne povezave med 
učiteljem in dijakom. 

o Pisno – testi/kontrolne naloge. Za sestavljanje se lahko uporabi orodja 
Microsoft Teams, Socrative, Exam, Kahoot ... ali pa se ga distribuira po e-pošti 
ali preko drugih e-kanalov. Reševanje testov na daljavo temelji na zaupanju, 
zato pozivamo dijake k poštenemu reševanju, starše pa, da nam pomagajo pri 
odgovorni vzgoji.  

o V obliki pošiljanja dokumentov (seminarska naloga, spis, poročilo …), izdelkov 
(risba, herbarij …), fotografij ali videoposnetkov o opravljeni storitvi po e-
pošti. Oceni se lahko en ali več učnih izidov. Lahko se izdelek podkrepi še z 
ustnim spraševanjem.  

o Z vrednotenjem zbranih dokazil o delu in učenju od doma. Učitelj lahko oceni 
tudi odzivnost dijakov.  

 Poenotili smo eKomunikacijo: 
o eOGLASNA DESKA:  vsak učitelj je za svoj predmet vsak ponedeljek do 8.00 zjutraj 

objavi tedensko napoved dela. Objava je trajna, tako da lahko dijak preveri zadolžitve 
tudi za nazaj. Dnevne zadolžitve za posamezne predmete učitelj pošilja sproti na dan, 
ko je predmet na urniku na način, o katerem se dogovori  z dijaki (npr. preko eKanala, 
osebni mail iz eA, razredni mail, osebna e-pošta). 

o DNEVNA KOMUNIKACIJA: učitelj je na voljo za dnevno komunikacijo po urniku, ki je 
objavljen v eA tako, da individualno odgovarja po e-pošti, komunicira z dijaki preko 
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eKanala ali na drug način po dogovoru z dijaki. Po urniku poteka tudi ustno 
ocenjevanje. 

o VIDEOKLIC: priporočena okolja so Microsoft Teams, ZOOM, WEBWX, MESSENGER.  
 
 
Vsem dijakom izrekam pohvalo za dosedanjo izjemno odzivnost in motiviranost za delo. K delu 
ste pristopili nadvse odgovorno in zavzeto, zato smo skupaj z učitelji zelo ponosni na vas. 
Pogrešamo vas. 
 

Ostanite zdravi, pazite nase in na druge! 
 
 

Damjana Papež, 
ravnateljica 


