
    
 

Izola, 30.3.2020 
 

NAGOVOR RAVNATELJICE  
 
Dragi učenci, spoštovani sodelavci, spoštovani starši ! 
 
Glede na stanje kaže, da se šolska vrata ne bodo še tako kmalu odprla. Kdaj se 
bodo, nihče izmed nas ne ve. 
 
Kljub temu ostajamo in vedno bolj postajamo povezani na daljavo. V dveh tednih 
smo vse šole po Sloveniji vložile mnogo napora, da bi vam, učencem omogočili 
kar se da kvalitetno učenje v izrednih razmerah. Naši učitelji delajo praktično vse 
dneve ob nenehnem iskanju poti za posredovanje znanj. Vsi skupaj iz dneva v 
dan posodabljamo naše komunikacijske poti in se ob tem povezujemo. Poleg 
stalne komunikacije z učitelji, dnevno posodabljamo še splet šole, na katerem so 
aktualne informacije. Za pomoč učencem smo organizirali tudi svetovanje na 
daljavo.  
 
Prejeli smo veliko spodbudnih povratnih informacij s strani učencev, staršev in 
učiteljev. Povsem pričakovano pa se ob tem pojavljajo tudi težave in odpirajo 
vedno nova vprašanja. Starše naprošamo za strpnost in zaupanje, da delamo vse, 
kar zmoremo v dani situaciji.  
 
Veliko vprašanj se nanaša na področje ocenjevanja in napredovanja. Glede tega 
se dogovarjamo s pristojnimi inštitucijami. Ministrstvo za izobraževanje, znanost 
in šport bo v sodelovanju z Zavodom za šolstvo pripravilo vse informacije v zvezi 
s tem. Že danes pa vam lahko zagotovimo, da nihče ne bo kaznovan, če ne bo 
znal snovi, ki bi jo morali predelati v šoli. Zavedamo se, da pouk na daljavo ni 
enak pouku v šoli. Potrudimo se le, da ohranimo učno kondicijo in da naredimo 
najbolje kar se v dani situaciji da.  
 



Ob vrnitvi v šolo bomo ugotavljali, kaj smo naredili, kje smo bili uspešni in kje so 
potrebne izboljšave. Vse napore bomo usmerili v to, da bi nadoknadili zamujeno 
znanje.  
 
Ob tem se v imenu vseh sodelavcev zahvaljujem vsem vam, spoštovani starši, ki 
na vsakem koraku izkazujete pripravljenost na sodelovanje.  
Sodelavcem za trdo in izjemno delo in učencem za vse, kar naredite. Za to, da k 
učenju na daljavo odgovorno pristopate in da si pomagate. 
 
Če kdaj, je zdaj pravi čas za solidarnost. Na Osnovni šoli Vojke Šmuc Izola jo bomo 
udejanjali še naprej. 
 
Vsem skupaj želimo veliko uspeha, moči in strpnosti. Ostanite zdravi. 
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