NAVODILA ZA OCENJEVANJE V MESECU MAJU

Spoštovani učenci in starši!
Kot najbrž že veste s strani medijev in novic, bodo učenci v osnovnih šolah
ponovno ocenjeni v mesecu maju.
Pri mojem predmetu (DKE) ima večina učencev že eno oceno v 2. redovalnem
obdobju, tako da bom učencem, ki imajo torej dovolj ocen, predmet zaključila
na podlagi pridobljenih ocen do 16. 3. 2020 in sprotnega ter rednega dela v
času pouka na daljavo. Kdor je med oceno in je naloge in izdelke oddajal sproti,
bom oceno zaključila navzgor, tisti, ki so bili neodzivni ali pa le redko, kaj
naredili pa navzdol.
Kljub temu so v 8.a pa tudi učenci, ki še nimajo zadostnega števila ocen ali pa
so ocene negativne. Tistim učencem in staršem bom individualno po
počitnicah poslala na elektronski naslov navodila za izdelavo projektne
naloge, oziroma izdelka in tudi časovnim rokom oddaje. Iz tega izdelka bodo
torej pridobili eno potrebno oceno.
Prosim vas, da tisti starši otrok, ki še potrebujejo oceno, poskrbite za to, da bo
vaš otrok ta izdelek naredil, saj je ta ocena nujna, da lahko karseda normalno
zaključim ocene v skladu z navodili Ministrstva in Zavoda za šolstvo.
Odločitev, da večine otrok ne obremenjujem še z mojim predmetom bazira na
tem, da se zavedam in tudi želim, da se zdaj učenci posvetijo ostalim
temeljnim predmetom in zavihajo rokave tam, kjer je res treba.

Učne snovi, ki bo zahtevana za ocenjevanje pri drugih predmetih naj se lotijo
resno, čeprav verjetno v ˝zraku˝ že kroži splošno mnenje, da bodo letos otroci
˝prišli skozi˝ na lahek način.
Na dolgi rok takšen argument sigurno ne bo držal, saj bodo učenci (vsaj pri
večini predmetov bo tako) že v drugi polovici septembra iz snovi, ki jo
predelujemo te mesece na daljavo, ocenjeni ustno, pisno ali oboje.
Na koncu bi se rada zahvalila tako učencem kot tudi vam staršem za vso
pomoč, razumevanje in čas, ki ste ga in ga boste še namenjali šoli v tednih do
konca šolskega leta. Brez volje, truda in vztrajnosti tako vaših otrok kot vas
staršev bi nam učiteljem bilo še toliko težje.

Bodite dobro in ostanite zdravi!
S spoštovanjem,
Adina Deučman

