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Dragi SVI. 

 

U mučnom smo razdoblju pandemije koronavirusa. 

Svjedoci smo prirodnih tragedija i uistinu moramo 

brinuti za sebe, druge, za društvo, za sve od Boga 

stvoreno.  
Nikom, ama baš nikom nije lako. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Nastava na daljinu, da Vas podsjetim, realizira se od 
 
16. ožujka 2020. god. U četiri tjedna uslijedile su 

brojne promjene u učenju i vrednovanju učenika, nema 

klasične nastave, odvija se online, a to traži veliku 

disciplinu u učenju i organizaciji. Učitelji mijenjaju 

metodologiju, pristupe, postaju nevidljivo vidljivi, uloga 

roditelja se promijenila. Oni više nego ikad potiču dijete 

da samostalno odrađuje sve zadatke, ohrabruju ih da se 

za nejasnoće obrate učiteljici, nastavniku, pedagoginji, 

psihologinji. Suradnja svih neobično je važna radi 

dobrobiti djece. 

 
Naglašavam da je roditelj na prvoj liniji - izravno 

pomaže učiti dijete kako učiti . Preporuke Ministarstva, 

upute, naputci, protokoli, uredbe (većina ih je dostupna 

na mrežnoj stranici Škole za život) svakodnevne su, a 

sve kako bi sustav što bolje funkcionirao i kako bi 

isporuka sadržaja i rada nastavnika u online nastavi bila 

izbalansirana. 

 
Nastavnici, učitelji, učiteljice, stručne suradnice se trude 

i uspješno se snalaze u novoj situaciji. Baš kao i učenici. 

Svjedočim online pripremama, komunikaciji različitim 

kanalima, upotrebi digitalnih alata u nastavi, online 

sjednicama razrednih vijeća, učiteljskih vijeća, pomoći 

u učenju i suportu telefonom onim učenicima kojima to 

treba, čitam lijepe riječi, lijepe poruke, učeničke šale, 

gledam fotografije obiteljskih škola u kući, video uratke 

naših đaka-umjetnika. 

 
 
 
 
 
 
Sve djeluje kao da živimo u nekoj pomalo duševnoj 

sferi gdje pohranjujemo sve: i osjetilno i intelektualno, 

gdje nam se smjestilo i sjećanje na našu živu, dragu, 

pravu školu u Omladinskoj 14. Nikada nije bilo jasnije 

da je život neizmjeran Božji dar, da drugom ne smijemo 

činiti što ne želimo da nama čine, da etika brige vodi 

sebedarju, dobroti, milosrđu. 

 
Proljetni odmor naših učenika traje od Velikog 

četvrtka, danas 9.04.2020. i traje do 17. 04. 2020. 

Online nastava kreće ponovno 20. 04. 2020. god. 

 
U tom tjednu, održat će se online roditeljski sastanci 

putem e-pošte, a preko kojih će razrednice i razrednici 

detaljnije upoznati roditelje s Uputama za vrednovanje i 

ocjenjivanje tijekom nastave na daljinu. Naglasak u 

vrednovanju - ukratko, je na aktivnosti učenika. Ako 

epidemiološka situacija bude diktirala nastavu na 

daljinu i dalje, zaključnih ocjena u razrednoj nastavi 

neće biti. U prvom planu je dobrobit učenika koje 

kvalitetnim povratnim informacijama treba poticati na 

učenje. 

 
Predmetna nastava bazira se također na aktivnosti, sa 

zadacima jednostavnijim i složenijim i s ukupno - 

najmanje 2 ocjene do kraja nastavne godine iz svih 

predmeta osim odgojnih (TiZk, LK, GK) koji neće imati 

zaključne ocjene . Usmena provjera (videokonferencija) 

odnosi se na Hrvatski jezik (1x) Engleski jezik (1x po 

potrebi) i Matematiku (1x - pisana provjera u 

kombinaciji s usmenom provjerom). Rekla bih da se 

vrednovanje bazira na onoj latinskoj izreci Diligentia 

omnibus in rebus plurimum valet. (Marljivost u svemu 

najviše vrijedi.) 

 
Ujedinimo se u jednoj molitvi, molitvi svijeta za 

budućnost bez smrtonosnih virusa, molitvi za budućnost 

u dobru, istini i ljepoti. 

 
Neka svjetlo Kristovo i mir njegov  

budu sa svima nama.  
Sretan Uskrs,  

vaša ravnateljica 


