
 
 

 

V skladu z 8. točko 3. člena Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/2018) ter 

navodili ZRSŠ in MIZŠ za delo v razmerah, povezanih s covid-19, ravnatelj Srednje šole za lesarstvo 

določam  

 

        DOPOLNITVE K ŠOLSKIM PRAVILOM SREDNJE ŠOLE ZA LESARSTVO ŠKOFJA LOKA 
                                                 ZA IZVAJANJE POUKA NA DALJAVO 
 

               1. člen 
                                                                             (vsebina) 
Pravila določajo: 
- orodja za poučevanje na daljavo, 
- način dela in komuniciranja na daljavo strokovnih delavcev, 
- način dela in komuniciranja na daljavo z dijaki, 
- dogovorjena pravila pri izpeljavi pouka na daljavo, 
- vzgojno delovanje v primeru kršitev dogovorjenih pravil,  
- komunikacije s starši, 
- veljavnost. 

                                                                       2. člen 
                                                (orodja za poučevanje na daljavo) 

 
Za izpeljavo pouka na daljavo se v šoli uporabljajo enotni komunikacijski kanali: 
- MS Teams (izpeljava ur pouka, govorilne ure, roditeljski sestanki, pedagoške konference in sestanki 

strokovnih delavcev), 
- spletne učilnice Moodle, 
- e-sporočila z domeno @scsl.si, 
- e-sporočila preko eAsistenta. 

 
 
                                                                       3. člen 
                          (način dela in komuniciranje na daljavo strokovnih delavcev) 
 

1. Delo poteka po ustaljenem urniku. Preko MS Teams kanala se učitelj poveže z dijaki, preveri 
njihovo prisotnost, v aplikacijo eAsistent vpiše manjkajoče dijake ter učno snov, ki je predvidena 
za uro. Priporoča se, da videokonferenca ne traja celotno šolsko uro, še posebej kadar učitelj izvaja 
blok ure.  
 

2. Učitelji, ki poučujejo v oddelku, z vpisom v dnevnik eAsistenta obveščajo razrednika o neaktivnosti 
oz. neodzivnosti dijakov. Razrednik preveri razloge za odsotnost oz. neodzivnost. 

 

3. Razredniki enkrat tedensko izpeljejo video razredno uro, na kateri se vrednoti tedensko delo 
dijakov. 

 

4. DSP se izvaja po urniku.  
 

5. Videokonference in sestanki učiteljskega zbora potekajo po potrebi.  
 
 



 
 
                                                                             4. člen 

                                 (način dela in komuniciranje na daljavo z dijaki) 
 

1. Učiteljski zbor oddelka je za komunikacijo z dijaki na voljo vsak delovni dan med 7. in 15. uro. 
 

2. Pouk za dijake poteka po veljavnem urniku, in sicer na dva načina: z uporabo aplikacij MS Teams 
in/ali Moodle, z videokonferenco ali pa tako, da učitelj za določeno uro objavi gradivo v obliki 
povzetka učne snovi, nalog, vprašanj za ponavljanje, domačih nalog, videoposnetkov idr.  

 
                                                                            5. člen 
                                   (dogovorjena pravila pri izpeljavi pouka na daljavo) 
 
1. Pouk na daljavo vključuje vse dejavnosti, od obravnavanja  nove snovi, utrjevanja, preverjanja do 

ocenjevanja znanja. 
 

2. Če se pri pouku na daljavo pojavijo tehnične ali katere druge težave, dijak s svojega šolskega e- 
naslova, ki ga je dobil s strani šole,  o tem takoj obvesti razrednika ali učitelja, ki vodi uro. 

 

3. Navodila za delo dobijo dijaki vsak dan, po urniku, v aplikacijah MS Teams in/ali spletnih učilnicah 
Moodle. V spletne učilnice lahko dijaki vstopajo s povezavo na šolski spletni strani. V spletni učilnici 
si dijaki lahko ogledajo vse, kar je pripravil in objavil učitelj. Dijaki so dolžni učno delo opravljati 
redno in natančno, v skladu z navodili. Pri reševanju domačih nalog dosledno upoštevajo rok za 
oddajo. Redno in sproti pošiljajo učiteljem v spletne učilnice dogovorjene povratne informacije. 

 

4. Videokonference: 
- dijakom se za videokonferenco pošlje povezavo v njihovo spletno pošto praviloma en dan pred 

videokonferenco; če so pri posameznem predmetu videokonference redno na urniku, zadošča, če 
se učitelj in dijaki dogovorijo, da dijaki dobijo povezavo samo prvič in se vedno prijavljajo  preko 
nje; 

- prisotnost dijakov  na videokonferencah je OBVEZNA; učitelji odsotne dijake vpišejo v dnevnik 
eAsistenta; razrednik se na podlagi opravičila staršev odloči, ali je bila odsotnost opravičena ali ne. 

 
Osnovna navodila za vedenje dijakov na videokonferencah: 
- dijaki pred konferenco preverijo, ali so prejeli povezavo na srečanje, njeno delovanje, delovanje 

mikrofona, slušalk in kamere; 
- na videokonferenco se povezujejo pravočasno, zamude niso dovoljene (če imajo tehnične težave, 

to sporočijo vodji konference);  
- ob vstopu v videokonferenco imajo vključeno kamero (če tako zahteva učitelj) in izključen 

mikrofon; 
-  dijaki spremljajo pouk sede ob mizi, na kateri imajo ustrezne pripomočke za predmet, ki je na 

urniku (učbenik, zvezek, pisala, kalkulator, periodni sistem …); 
- udeleženci med poukom na daljavo prek videokonference ne smejo snemati ne slike ne zvoka, prav 

tako ne smejo objavljati ali deliti gradiva, ki jim ga učitelj pošilja, če nimajo njegovega dovoljenja. 
 
 
 
5. MS Teams in spletne učilnice Moodle: 
- v MS Teams in v spletnih učilnicah se evidentira, preverja in ocenjuje domače delo dijakov; pohvale, 

odsotnost in neaktivnost se beležijo z vpisi oz. komentarji v eAsistentu; 
 

6. Ocenjevanje znanja: 
- učitelji sproti na različne načine preverjajo in ocenjujejo znanje dijakov;  



 
 

- dijaki, ki v času pouka na daljavo ne bodo sodelovali pri pouku in ne bodo opravljali danih zadolžitev 

v dogovorjenih rokih, bodo ocenjeni negativno; njihovo znanje iz vsebin, obravnavanih v času 

pouka na daljavo, se bo preverjalo in ocenjevalo ustno ali pisno v roku enega meseca po vrnitvi v 

šolo; 
 

- v roku enega meseca po vrnitvi v šolo bodo negativne ocene, pridobljene pred začetkom pouka na 

daljavo in v času pouka na daljavo, lahko popravljali tudi vsi ostali dijaki;  
 

- ocenjevanje znanja bo v šolskem letu 2020/21 potekalo v skladu z načrti ocenjevanja znanja, ki so 

jih strokovni aktivi uskladili na podlagi sklepa MIZŠ z dne 26. 11. 2020, s katerim je bilo določeno, 

da se pouk v šolskem letu 2020/21 organizira v enem ocenjevalnem obdobju. 

 
                                                                                  6. člen 
                                  (vzgojno delovanje v primeru kršitev dogovorjenih pravil) 
 
Kršitve dogovorjenih pravil pri izpeljavi pouka na daljavo se evidentirajo v dnevniku eAsistenta. 
Razrednik je dolžan vzgojno ukrepati v skladu s sorazmernostjo kršitve, kot to določajo Šolska pravila. 
 
                                                                                 7. člen 
                                                                     (komunikacija s starši) 
 
Skupna obvestila so staršem dostopna na spletni strani Šolskega centra Škofja Loka, Srednje šole za 
lesarstvo:  www@scsl.si.  
Razredniki  komunicirajo s starši s pomočjo  eAsistenta, s telefonskimi pogovori in z MS Teams video 
povezavo. 
Učitelji so za komuniciranje s starši dosegljivi prek eAsistenta ali na e-naslovu. 
 

                                                                        8. člen 
                                                                          (veljavnost) 
 
Pravila, ki se nanašajo na poučevanje na daljavo, veljajo v obdobju, ko se pouk na daljavo  izvaja  na 
podlagi odloka Vlade Republike Slovenije in okrožnice MIZŠ zaradi razmer, povezanih s covid-19.   
 
                                                                                                                                                    Ravnatelj: 
                                                                                                                                                    Milan Štigl 

mailto:www@scsl.si

