
POUK NA DALJAVO 

S ponedeljkom, 23. 3. 2020, pričenjamo na naši šoli s poukom na daljavo. Potekal bo preko 

spletnih učilnic ali/in preko elektronskih sporočil, po obstoječem urniku.  

Spletne učilnice bodo glavna izbira za delo na daljavo z dijaki, vsi ostali načini bodo v pomoč. 

V spletnih učilnicah boste imeli dijaki shranjeno gradivo ves čas učenja na daljavo in vanje 

boste lahko nalagali opravljene naloge. 

Vsakodnevno boste prejeli gradivo po urniku eAsistenta, učitelji praktičnega pouka vam bodo 

poslali gradivo za cel teden vnaprej. Učitelji bodo vaše delo spremljali, z vami bodo v kontaktu, 

če boste imeli težave z učenjem na daljavo, vam bodo v pomoč.  

Pomembno je, da se zavedate, da gre za pouk, čeprav v drugačni obliki, in ne za počitnice. 

Dijake naprošamo za odgovoren pristop, sodelovanje v spletnih učilnicah  in sprotno učenje.  

Za vse informacije, navodila, vprašanja, dileme bodo učitelji na voljo vsak delovnik med 7.00 

in 15.00 uro po elektronski pošti.  

Pričakujemo lahko, da bomo imeli zaradi preobremenjenosti težave s tehnologijo, zato prosimo 

za veliko potrpežljivosti in vztrajnosti. 

 

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA 

Šolski svetovalni delavki bosta dijakom in njihovim staršem  na voljo za vsa vprašanja in 

morebitne težave, ki se nanašajo na učne težave, osebne stiske, socialno problematiko ipd. na 

dveh elektronskih naslovih: 

- Alenka Marčetič (za dijake, vpisane v programe tehniška gimnazija, strojni tehnik, 

računalnikar, mehatronik operater, frizer, strojni tehnik (PTI) in tehnik računalništva (PTI)) na 

naslovu alenka.marcetic@sts.si;  

na tem naslovu dobite tudi odgovore na vprašanja, ki se nanašajo na nadaljnji študij, vpis v 1. 

letnik ali prepis na našo šolo.  

- Ana Simončič (za programe avtoserviser, inštalater strojnih inštalacij in pomočnik v 

tehnoloških procesih) na naslovu ana.simoncic@sts.si; 

na ta naslov se lahko obrnete tudi v zvezi z dijaki s posebnimi potrebami. Na voljo bo pomoč 

preko spletne učilnice z naslovom Dodatna strokovna pomoč, kamor bomo dodajali določene 

materiale, ki bi dijakom lahko prišli prav pri obvladovanju dela doma. Dijake s posebnimi 

potrebami, ki imajo dodatno strokovno pomoč, bodo v prihodnjih dneh kontaktirali izvajalci, 

ki z njimi delajo individualno, sodelovali bodo tudi zunanji izvajalci. 

O vseh novih informacijah bosta svetovalni delavki ažurno obveščali preko spletne strani šole. 
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PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM PRI DELODAJALCIH – PUD 

 

Za vse informacije glede praktičnega usposabljanja pri delodajalcih lahko pišete Aleksandru 

Pohlenu na e-naslov aleksander.pohlen@sts.si. 

 

 

 

DIJAKI NA OSEBNIH IZOBRAŽEVALNIH NAČRTIH 

 

Za vse informacije, vprašanja, konzultacije se lahko obrnete na razrednike, učitelje in šolsko 

svetovalno službo preko elektronskih naslovov, ki so objavljeni na naši spletni strani. 

 

 

SPLOŠNA MATURA, POKLICNA MATURA, ZAKLJUČNI IZPIT 

- SPLOŠNA MATURA  

Prijava na spomladanski rok splošne mature 

V času zaprtja šole lahko prijavo k splošni maturi in prijavo k opravljanju petega maturitetnega 

predmeta opravite tako, da kopijo pravilno izpolnjene prijavnice, ki jo najdete na spletni strani 

naše šole, pod zavihkom MATURA – Splošna matura, pošljete na elektronski 

naslov senka.sabotin@sts.si. Poleg prijave pošljite tudi kopijo spričevala 3. in 4. letnika.  

Podobno velja za vse tiste, ki se želite prijaviti k popravljanju predmeta iz splošne mature.  

Senka Sabotin, tajnica splošne mature  

 

- POKLICNA MATURA 

 

Za potek poklicne mature 2020 zaenkrat veljajo že znani datumi. Predvideva se, da bo prišlo 

do sprememb, o katerih vas bomo sproti obveščali. 

Do takrat pa nekaj napotkov: 

1. prijava na univerze, fakultete, višješolske zavode ipd. je podaljšana – obvestilo na šolski 

spletni strani; 

2. prijava k spomladanskemu roku POM: zaenkrat velja datum 31. 3. 2020; vsi redni dijaki 

4. A, 4. B, 5. Bs in 5. Br ter nekateri kandidati iz izobraževanja odraslih ste prijavljeni od petka, 

13. 3. 2020, vsi ostali, ki bi se želeli prijaviti, to sporočite tajnici POM, Eriki Korošec, na 

elektronski naslov erika.korosec@sts.si; 

3. 4. predmet POM (projektne naloge): vsi, ki lahko delate izdelke v domačem okolju in 

lahko doma sestavite poročila o izvedbi (navodila so na spletni strani), izkoristite trenutne 

razmere za izdelavo projektne naloge; s tistimi, ki imate/boste imeli zaradi nastale situacije 

težave, se bomo sproti dogovarjali, kako dalje – o izpeljavi in datumih vas bomo obvestili 

pravočasno; 
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4. vprašanja v povezavi s poklicno maturo pošljite na e-naslov erika.korosec@sts.si.  

Zaradi velike obremenitve je zlasti obveščanje preko eAsistenta večkrat moteno, zato 

preverjajte šolsko spletno stran in vaša elektronska sporočila. 

Erika Korošec, tajnica poklicne mature 

 

- ZAKLJUČNI IZPIT 

 

Spomladanski rok 2020 

Vse dijake zaključnih letnikov NPI in SPI programa ter kandidate izobraževanja odraslih 

obveščamo, da je zadnji rok za prijavo na spomladanski rok zaključnega izpita petek, 24. 4. 

2020.  

Prijavo k zaključnem izpitu dobite kandidati na spletnih straneh MŠŠ in jo pošljite na 

elektronski naslov melina.gorjan@sts.si. 

 

Druga konzultacija pri izbranem mentorju je predvidena v sredo,  1. 4. 2020. V kolikor se šole 

še ne bodo odprle, se bo konzultacija izvedla preko spleta (pripravljeno dokumentacijo 

kandidati pošljite mentorju po elektronski pošti). 

 

Dodatna pojasnila o poteku zaključnega izpita dobite pri tajnici zaključnega izpita, Melini 

Gorjan, na elektronskem naslovu melina.gorjan@sts.si. 
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