
 

 

Spoštovani starši in skrbniki!  

  

 

Vabimo vas na 1. pogovorne ure (PGU) v tem šolskem letu 2020/21 in sicer v dveh ločenih 

terminih:   

• v torek, 6. 10. 2020, med 16.00 – 18.00, za starše učencev razredne stopnje (od 1. do 5. razreda);   

• v sredo, 7. 10. 2020, med 16.00 – 18.00, za starše učencev predmetne stopnje (od 6. do 9. razreda);   

• Za starše učencev PŠ dr. Janka Šlebingerja se pogovorne ure izvedejo individualno v dogovoru s 

starši in z razredničarkami.   

Na osnovi priporočil pristojnega ministrstva in NIJZ izvajamo pogovorne ure do nadaljnjega na daljavo 

(telefonsko ali videokonferenčno). V živo oz. s fizično prisotnostjo staršev v šoli se izvedejo sestanki 

zgolj ob specifičnih primerih in ob predhodnem dogovoru s svetovalno službo in vodstvom šole oz. z 

uradnim pisnim povabilom šole in ob doslednem upoštevanju veljavnih ukrepov NIJZ.   

Starši učencev izkažete svoj interes in namero po udeležbi na pogovornih urah tako, da rezervirate 

termin s pomočjo uporabe spletne rezervacije na povezavi za razredno stopnjo oz. na povezavi za 

predmetno stopnjo (ti povezavi sta aktivni samo v obvestilu preko Lopolisa), kjer označite ustreznega 

razrednika oz. razredničarko ali učitelja, termin in način izvajanja pogovornih ur. Kot pomoč pri tem 

vam prilagamo video-vodič.  

Na osnovi izbranega načina izvedbe komunikacije bo razrednik oz. razredničarka ali učitelj stopil z vami 

v kontakt in vam podal vse potrebne usmeritve in povezavo za vstop v videokonferenčno sejo, v kolikor 

ste se odločili za ta način izvedbe. V kolikor ste se odločili za izvedbo PGU s pomočjo telefona pričakujte 

klic razredničarke oz. razrednika ali učitelja, ob spletno rezervirani uri.  

Pogovorne ure so na osnovi razpoložljivosti večini staršem učencev, omejene na 10 minut po staršu in 

na 2 uri skupno za vse zainteresirane starše. V kolikor so v omenjenem terminu zasedeni že vsi 

razpoložljivi termini oz. v kolikor vam datumski termin ne ustreza, se s pomočjo elektronske pošte 

individualno dogovorite z učitelji za drug termin (elektronski naslovi učiteljev se nahajajo na spletni 

strani šole).   

Prosimo za upoštevanje zapisanih navodil in za sprejemanje z razumevanjem spremenjenega načina 

izvajanja PGU.  

Prijazno vas pozdravljamo in vam želimo, da ostanete zdravi!  

Ravnatelj šole:  

Dejan Kokol  
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