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Informacija GSKŠ Ruše v času epidemije COVID 19 

OCENJEVANJE ZNANJA - dijakom, staršem 
 

Pozdravljeni dijaki,  
spoštovani starši in skrbniki, 
 
izobraževanje od 16. 3. 2020 poteka na daljavo. Lahko bi rekli smo se ga sedaj večinoma že navadili in 

smo pri svojem delu uspešni. Z njim nadaljujemo do preklica.  

Glede na navedeno vas obveščamo, da v sklopu izobraževanja na daljavo pričenjamo z ocenjevanjem 

na daljavo. Uvedba ocenjevanja na daljavo je smiselna, saj bomo na ta način dosegli enakomernejšo 

obremenitev dijakov do konca pouka ter s pridobitvijo ocen dosegli enega izmed ciljev za zaključek 

šolskega leta. Sprotno poteka tudi preverjanje znanja dijakov. 

Ocenjevanje na daljavo predstavlja prilagoditev obstoječega predpisanega ocenjevanja. Ključne 

značilnosti so: 

- Ocenjevanje prilagajamo v smislu zmanjšanja števila predvidenih ocen (potrebnih bo verjetno 
manj ocen, kot je bilo načrtovano ob začetku leta). Pridobile se bodo najnujnejše ocene.  
 

- Izvedba oz. način ocenjevanja je odvisen od posameznega predmeta. Dokler ne bomo v šoli, 
bodo učitelji ocenjevali na daljavo. Izvajalo se bo s pomočjo različnih komunikacijskih kanalov. 
 

- Učitelji bodo z dijaki dogovorili termin in način ocenjevanja, dogovorili bodo vsebine, ki se bodo 
ocenjevale ter podali kriterije. 
 

- Obstoječi načrtovani roki ocenjevanj se lahko spremenijo oz. dogovorijo na novo. 
 

- Posebna obravnava bo potrebna za dijake, ki so bili do izredne situacije negativno ocenjeni ali 
celo neocenjeni (npr. v prvi konferenci).  

 
- O podrobnostih glede ocenjevanja ali morebitnih novih navodilih vas bomo sproti obveščali 

(učitelji, razredniki, vodstvo šole). Vprašanja, ki se bodo pojavljala bomo reševali sprotno z 
medsebojno komunikacijo. 

 
Ponovno izpostavljamo, da nas obvestite v kolikor nimate ustrezne e-tehnike za izobraževanje na 
daljavo (npr. dijaki nimajo računalnika, ni spletne povezave). Bomo skušali urediti. 
 
V obilici stresnih informacij ter vsakodnevnih obveznosti pa ne pozabite nase in na svoje bližnje. 
Uživajte in počnite stvari, ki jih imate radi. Pazite na svoje zdravje. 
 
Želimo vam vse dobro ter prijetne velikonočne praznike, 

 
Ruše, 9. 4. 2020    Ravnatelj GSKŠ Ruše: 

Samo Robič, univ. dipl. inž. kem. teh. 
 
 
Poslano, objavljeno: 
 

- poslana s pomočjo eAsistenta in vpisanih e-naslovov, 
- objava na spletni strani. 
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