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Informacija GSKŠ Ruše v času epidemije COVID 19 

ZA ZAKLJUČNE LETNIKE - dijakom, staršem 
 

 

Dijaki zaključnega letnika,  
spoštovani starši in skrbniki, 
 
žal je v zaključek šolanja letošnjih zaključnih letnikov posegla izredna situacija, pandemija COVID 19, 

zato se na vas obračam z nekaterimi informacijami. 

Na šoli se zavedamo resnosti situacije ter obveznosti do dijakov 4. letnika, ki s poukom predvidoma 

zaključite 22. 5. 2020 (predvidena konferenca). V nadaljevanju podajam smernice in okvirni načrt 

nadaljnjih aktivnosti po katerih bomo skušali uspešno izpeljati zaključek vašega šolanja.  

Izobraževanje od 16. 3. 2020 zaradi uvedenih ukrepov zajezitve okužb s koronavirusom poteka na 

daljavo. Do kdaj bo tako v tem trenutku ne vemo. Še naprej se bodo učitelji na vas obračali z uporabo 

vzpostavljenih komunikacijskih kanalov. 

V tem trenutku učiteljski zbor načrtuje prilagajanje aktivnosti s ciljem, da boste dijaki kar se le da 

uspešni: 

Podajanje novih vsebin – pouk pri predmetih  
Je v zaključni fazi. Postopoma se bo pričelo z zaključevanjem. Učitelji bodo z medsebojno komunikacijo 
poskrbeli za razbremenitev oz. razporeditev obveznosti. Pri nekaterih predmetih se bo obremenitev 
verjetno zmanjšala, pri drugih pa verjetno ohranila do zaključka leta (npr. maturitetni predmeti, 
predmeti z več urami tedenske obveze). 
 
Ocenjevanje znanja 
Do konca leta bo potrebno pridobiti še nekaj ocen – PRIČENJAMO Z OCENJEVANJEM NA DALJAVO. 
Ocenjevanje tako prilagajamo v smislu zmanjšanja števila predvidenih ocen (potrebnih bo manj ocen, 
kot je bilo načrtovano ob začetku leta). Pridobile se bodo najnujnejše ocene.  
 
Izvedba ocenjevanja je odvisna od posameznega predmeta, vsekakor pa bomo dokler ne bomo v šoli, 
ocenjevali na daljavo. Če se bo pri vseh predmetih čakalo na mesec maj, boste dijaki preobremenjeni 
(smiselno je določene predmete, vsebine opraviti). Učitelji bodo z vami dogovorili termin in način 
ocenjevanja, dogovorili bodo vsebine, ki se bodo ocenjevale ter podali kriterije. 
 
Posebna obravnava bo potrebna pri dijakih, ki so bili do izredne situacije negativno ocenjeni ali celo 
neocenjeni (npr. v prvi konferenci). Pripravljamo načrt ocenjevanja. 
 
Matura 
Izvedba splošne in poklicne mature je predvidena po veljavnem koledarju. Zaenkrat se prestavlja le 
pisanje eseja iz materinščine, in sicer v čas predvidenega začetka mature (na konec maja). Zato bodo 
priprave na obe maturi potekale naprej. Pri maturitetnih predmetih obremenitev za dijake ne bo 
majhna, kar pa verjetno razumete (gre za pripravo na maturo).  
 
Obvestili smo vas, da rok za oddajo izdelka na internem delu mature ostaja 15. 4. 2020. Oddaja poteka 
po e-pošti. Sledite navodilom učiteljev – mentorjev. Po potrebi se obrnite na tajnici ŠMK. 
 
Izvedba terminov praktičnega dela 4. predmeta za kemijske tehnike se prav tako prestavlja na 
nedoločen termin. Dijaki sledite navodilom učitelja – mentorja. 
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Učni pripomočki 
Dijaki za izobraževanje na daljavo uporabljajo različne pripomočke in gradiva (glede na predmet). V 
veliki meri se uporablja e-pripomočke, za kar je potrebna internetna povezava oz. prenos podatkov. V 
kolikor bi se glede navedenega pojavljale težave (npr. dijaki nimajo računalnika, ni spletne povezave) 
nam to sporočite. Bomo skušali urediti. 
 
Težave se pojavljajo tudi zaradi učnih gradiv, ki so ostala v šoli ali dijaškem domu. Žal so prevzem omejili 
tudi ukrepi za preprečevanje COVID 19. Nekaj primerov (glede na nujnost) smo v prejšnjem tednu uspeli 
rešiti. Za nujno potrebna gradiva, ki bi jih potrebovali nam sporočite – bomo urgentno ukrepali. 
 
 
Dragi dijaki, spoštovani starši zavedamo se, da se vam v tem trenutku porajajo številna vprašanja, da 

ste zaskrbljeni za učni uspeh, da je aktualno dogajanje precej stresno. Tudi strokovni delavci na šoli se 

dnevno srečujemo s podobnimi in tudi enakimi vprašanji. Odgovorno in strokovno jih z medsebojno 

komunikacijo skušamo uspešno reševati.  

Na šoli, glede na dano situacijo, primarno načrtujemo aktivnosti za uspešen zaključek šolanja dijakov 

zaključnega letnika (ključne usmeritve so navedene zgoraj). Žal vam povsem jasnega načrta zaradi 

negotovosti dogajanja - nadaljnjega poteka epidemije, ne moremo podati.  

Dijaki in starši se lahko z dodatnimi vprašanji obračate na razrednike in učitelje. Morebitna vprašanja, 

težave ali mnenje pa lahko izpostavite tudi neposredno ravnatelju (info@gimnazija-ruse.si, 

samo.robic@gimnazija-ruse.si). Izražamo pripravljenost za pomoč, ki bi jo potrebovali. 

Z novimi informacijami vas bomo tudi sproti obveščali. 

Kljub trenutni situaciji želimo dijakom veliko pozitivne motivacije za učenje ter za opravljanje 
obveznosti ob zaključku šolanja.  
 
Ob vsem navedenem pa vam želim, da si vzamete čas zase in za svoje bližnje. Uživajte v stvareh, ki jih 
imate radi. Pazite na svoje zdravje, naberite si pozitivne energije. 
 
Na GSKŠ Ruše si želimo in se trudimo, da boste dijaki lahko dosegli zastavljene cilje in bili uspešni. 

Verjamem, da ste tega sposobni.  

Lepo vas pozdravljam, 

 

 Ruše, 8. 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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