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Spoštovane ravnateljice, ravnatelji, 
 
 
ob sproščanju ukrepov glede pandemije in ob postopnem vračanju otrok v šole, se pojavljajo 
tudi pobude organiziranja različnih tekmovanj v znanju in spretnostih učencev, kot smo jih v 
šolskem prostoru sicer vajeni. Zavod za šolstvo RS je iz strokovnih razlogov svoja tekmovanja v 
tem šolskem letu zaključil (prekinil) in s tem upravičeno podal prednost pedagoškim 
procesom, za katere ocenjujemo, da jih velja v zadnjem obdobju "posebnega" šolskega leta še 
zlasti poudariti.  
 
Pojavljajo se pobude in nagovori različnih (drugih) organizatorjev šolskih tekmovanj, da bi se le-
ta, kljub izredni situaciji, letos vseeno izvedla. Ravnateljicam in ravnateljem svetujemo, da 
sledijo trenutno veljavnim priporočilom NIJZ, ki opredeljujejo normativne in varnostne ukrepe ter  
določbam odloka Vlade RS, ki dovoljuje vključevanje v šole zgolj določenim skupinam otrok, 
upoštevaje pedagoško smiselnost učnega procesa v dani situaciji. Če organizatorji in ponudniki 
tekmovanj predvidijo aktivnosti za učence prvega triletja in devetega razreda, lahko (do novih 
določil Vlade RS ali novih priporočil NIJZ) ravnatelji odločate o uvedbi takšnega tekmovanja na 
šoli, upoštevajoč trenutno veljavna priporočila NIJZ in odlok.  
 
Povabilo ostalih otrok v prostore na dejavnost tekmovanj trenutno ni skladno s priporočili in je 
(tako kot izobraževanje za učence od 4. do 8. razreda) tudi te aktivnosti priporočeno izvajati na 
daljavo. Ob tem pa se lahko  pojavijo neenakosti v možnostih pristopa otrok, razlike v izvedbi 
tekmovanj za všolane otroke in tiste v izobraževanju na daljavo, v objektivnosti, veljavnosti 
rezultatov..., o čemer je prav, da razmisli organizator tekmovanja.  
 
Možnost izvedbe teh tekmovanj je sicer dana, prednostni pedagoški proces pa je odločitev 
strokovnih organov šol (strokovnih aktivov učiteljev, oddelčnih in razrednih učiteljskih zborov ter 
učiteljskega zbora zavoda) in ravnatelja. Ponovno navajamo, da je Zavod za šolstvo svojo 
odločitev glede letošnjih tekmovanj sprejel strokovno "pretehtano" in utemeljeno.  
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