
  

Drage dijakinje in dijaki, spoštovani starši oz. skrbniki.  
 

Predvidevam, da bi dali skoraj vse in še kaj »za povrh«, da bi jutrišnji ponedeljek potekal 

v stilu: mučno jutranje vstajanje v hladno zimsko temo, transferzala: kopalnica – kuhinja 

- garderobna omara – tvoja soba, v kateri nikjer ne najdeš šolske torbe – čevlji, bunda, 

kapa, rokavice – stopnice, tri dol in hitro nazaj gor, ker v žepu ni mobitela – tek za 

avtobusom, šolski zvonec (zelo verjetno konec prve šolske ure, haha) ... Saj vem, to je 

bolj fantovski jutranji ponedeljkov format, dekliški ponedeljki so namreč še vsaj za pikico 

ali dve bolj zapleteni in stresni, a ne?  

Brez skrbi, prav gotovo se vrnejo tudi takšni ponedeljki. Jutri, žal, še ne bo takšen, a, če 

malo pofilozofiram, z vsakim naslednjim ponedeljkom smo bližje tistemu pravemu iz 

zgornjega odstavka. 

In kdaj v resnici pride pravi ponedeljek? Žal vem o tem točno toliko kot vi. Ko v istem 

dnevu slišimo najprej, da bo naše gibanje omejeno na tablico hišne številke + max. 50 m, 

in kmalu za tem, da smo tik pred odpiranjem šol, je res skrajno težko predvideti karkoli. 

A, ko se bo res začelo vračanje, z zagotovostjo lahko napovem, da bo šola najprej odprla 

vrata zaključnim letnikom. Ravnatelji strokovnih šol se zelo prizadevamo, da bi se 

sočasno z dijaki zaključniki v šolo vrnili tudi oddelki programa NPI in dijaki poklicnih 

programov, vsaj na praktični pouk v delavnice. Napoved časovnice postopnega vračanja 

dijakov v šole je sicer bolj v domeni kakšne vedeževalke, osebno pa bi bil zelo vesel, če 

bi se šola za vse dijake odprla takoj po zimskih počitnicah. In se nikoli več zaprla! 

Nekaj napotkov in informacij za teh »še nekaj« tednov šole na daljavo. 

1. Drage dijakinje in dijaki, brezpogojno ohranjajte aktivni šolski ritem!    

Šolski pouk teče naprej. V glavnem je poudarek na novi snovi, vzporedno potekajo 

preverjanja in ocenjevanja znanja. V mesecu januarju se izvajajo tudi popravljanja 

zaostalih šolskih obveznosti. Kljub naveličanosti in slabi volji je edini pravi nasvet, 

da vsi skupaj zdržimo še teh nekaj tednov in vse šolske obveznosti opravljamo 

redno in uspešno.   

2. Oddelčne konference:  

V zadnjih dveh tednih so vaši razredniki opravili sestanke oddelčnih učiteljskih 

zborov. Učitelji so po dolgem in počez prečesali dogajanje in uspešnost v vaših 

oddelkih. Na razrednih urah se boste o zaključkih teh sestankov izčrpno pogovorili 

z razredniki. V naslednjem tednu pa bomo izvedli konferenco razrednikov, na 

kateri bomo izvedli analizo dela in uspeha na nivoju šole.   

3. Zaključek prvega konferenčnega obdobja, ki ga ni:  

Kot prav gotovo veste, je letošnje šolsko leto hkrati tudi eno in edino konferenčno 

obdobje. A na SGGOŠ bomo vseeno »potegnili črto« pod prvih 5 mesecev šole. S 

tem kot šola želimo dati vam, drage dijakinje in dijaki, in vašim staršem 

»neformalno« informacijo, v kolikšni meri so v teh petih mesecih opravljene vaše 

šolske obveznosti. S tem se želimo predvsem izogniti situaciji, da bi se preveč 

zaostalih šolskih obveznosti preložilo v čas proti koncu šolskega leta.     

Drage dijakinje in dijaki: Se vidimo jutri v »SGGOŠ na daljavo«, da pa bo delovni teden 

malo bolj dinamičen, Vam želim prijeten torkov zimski »športni dan na daljavo«.  
 

Ljubljana, 17. 1. 2021      Gvido Jager, ravnatelj 


