PRAVILA UČENJA NA DALJAVO

Spoštovani starši, dragi učenci!
Učenci imajo do nadaljnjega pouk na daljavo. Organizirali smo spletne učilnice, kjer
učenci najdejo gradiva in naloge za šolsko delo. Tu bo tudi objavljeno, kdaj bodo
imeli pouk z učiteljem posameznega predmeta na ZOOM-u, saj bo del pouka potekal
preko tega videokonferenčnega sistema. Pedagoški zbor Osnovne šole VranskoTabor je sprejel naslednja pravila glede učenja na ZOOM-u:


Prisotnost učencev pri pouku na daljavo je obvezna. Dolžni so sproti
izpolnjevati vse šolske obveznosti, ki so objavljene v spletni učilnici šole, ter se
udeleževati pouka preko ZOOM-a. V primeru izostankov starši razredniku
pisno opravičijo izostanek učenca preko eAsistenta.



Učenci 1.–5. razreda se na ure preko ZOOM-a prijavijo s svojim imenom in
priimkom, lahko pa tudi z imenom in priimkom enega od staršev. Če učenci še
niso opismenjeni ali ne znajo uporabljati IKT-opreme, jim boste pri tem
pomagali starši.



Učenci 6.–9. razreda se na ure preko ZOOM-a prijavijo z AAI-dostopom. V uro
so prijavljeni s svojim imenom in priimkom.



Učenci si morajo pred poukom pripraviti šolske potrebščine in se pravočasno
prijaviti in priključiti šolskemu delu.



Ves čas pouka imajo učenci vključeno kamero, da lahko učitelj spremlja
njihovo delo. Če računalnik, ki ga otrok uporablja, nima kamere, sporočite to
razredniku (možnost izposoje na šoli). Med razlago imajo učenci izklopljen
mikrofon, vklopijo ga na zahtevo učitelja.



Učenci naj bodo, če je to le mogoče, prisotni pri pouku v prostoru, kjer imajo
zagotovljen mir za učenje. Učenje na daljavo je namenjeno le učencem.



Učenci pri pouku na daljavo upoštevajo navodila učitelja. Neupoštevanje
navodil učitelja bomo beležili in obravnavali skladno s pravili šolskega reda.



Pri uporabi spletnih orodij, kot je aplikacija ZOOM, moramo še posebej
varovati zasebnost vsakega izmed nas. Zato je snemanje, fotografiranje,
deljenje povezav, hranjenje in deljenje posnetkov, fotografij … strogo
prepovedano. Takšno kršitev bomo predali v obravnavo pristojnim zunanjim

institucijam, ki bodo raziskale posamezne primere. Učenci, stari 14 let in več,
so že kazensko odgovorni za tovrstna dejanja.
Seznanjamo vas, da se vodi evidenca ZOOM videokonferenc, zgodovina prijav ter
aktivnosti udeležencev. Od učencev pričakujemo spoštljiv in odgovoren odnos do
šolskih obveznosti, do strokovnih delavcev šole in sošolcev.
V primeru, da imate kakršnekoli težave, ki otroka ovirajo pri učenju na daljavo:
tehnične (nima kamere, mikrofon ne deluje, pokvarjen računalnik …), več otrok ima
istočasno ZOOM, nerazumljiva snov …, obvestite o tem razrednika. Pomembno je,
da težave rešimo sproti. To pa bomo zmogli le skupaj.
Zavedamo se, da prinaša pouk na daljavo nove izzive vsem nam. Hvala za vaše
sodelovanje in razumevanje.
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