
 
Sporočila ravnateljice ob koncu 6. tedna izobraževanja na daljavo 

(4. do 8. maj2020) 
 
Drage učenke in učenci, spoštovani starši! 

Danes, v petek, 8. maja, se izteka 6. teden izvajanja pouka na daljavo v OŠ Bogojina.  Za vami 
drage učenke in učenci so tudi prvomajske počitnice, katere upam, da ste kljub vsem 
omejitvam lepo in veselo  preživeli. 

Mesec maj je prav gotovo eden najlepših mesecev v letu, saj nas  razveseljujejo  prelepa 
narava in topli  sončni dnevi, ki nas  vabijo, da jih preživimo zunaj. Zato je učenje v teh dneh 
še večji izziv  

 V dosedanjih tednih učenja na daljavo smo dajali poudarek predvsem utrjevanju preteklega 
znanja in usvajanju enostavnejših učnih vsebin. Upamo, da ste gradiva, učiva, ki so jih za vas 
pripravili učitelji in jih poskušali na različne načine predelati skupaj z vami,  kar se da uspešno 
usvojili.   

Kako uspešno je bilo učenje na daljavo pa  se bo pokazalo predvsem ob  vaši vrnitvi v šolo  

Drage učenke in učenci, spoštovani starši, zadnja uradna informacija (5. 5.2020) Ministrstva 
za šolstvo in šport spooča,  da se bodo 18. maja vrnili v šolo učenci od prvega do tretjega 
razreda. 25. maja pa se nam bodo  pridružili v šoli  še učenci 9. razredov. 

 

Za učence od 4. do 8. razreda bo učenje še naprej potekalo na daljavo. Izjeme bodo učenci, 
ki v tem šolskem letu niso uspeli doseči minimalnih standardov znanja pri posameznih 
predmetih, zato se bodo tudi za  njih  organizirale dejavnosti  z namenom pomoči. 

 

 

 



 

Vsekakor bo ob vrnitvi v šolo pouk potekal zelo drugače, kot smo bili vajeni pred pojavom 
epidemije. Drugačna bo organizacija pouka, drugačna bodo pravila in možnosti glede 
gibanja po šoli in izven, prevozov v šolo in domov, stikov in druženj, itd. Zaostrena bodo 
higienska pravila in upoštevati bo potrebno vsa navodila  ter ukrepe za zaščito zdravja, ki 
jih bodo pripravili Ministrstvo za šolstvo in šport, NIJZ in druge strokovne institucije.  

O podrobnostih vrnitve učencev v šolo  boste obveščeni naslednji teden. 

Želim vam prijetno soboto in nedeljo.   

Sončen  pozdrav iz šole, ravnateljica Sabina Juhart. 

 

  

 

 

 

 

  

 


