
 
Celje, 30. 11. 2020 

 

Protokol organizacije in izvajanja pouka pri modelu D-SŠ  

vzgojno-izobraževalnega procesa v šolskem letu 2020/2021 
 
 
Glede na epidemiološko situacijo in zaradi izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja virusa SARS-CoV-2 
se na podlagi sklepa ministrice za izobraževanje, znanost in šport  začasno izvaja pouk na daljavo.  
Z 19. 10. 2020 smo prešli na  t. i. model D-SŠ. 

 

Dijaki S-3. h, ki ste na praktičnem usposabljanju z delom pri delodajalcu, ki ima vzpostavljeno varno 

delovno okolje v skladu s smernicami NIJZ, ga še naprej izvajate.   

 

1. Splošna navodila 

 Pouk na daljavo izvajamo po obstoječem urniku in traja 5 dni na teden. 

 Dijaki ste se dolžni udeleževati pouka na daljavo preko aplikacije MS Teams. 

 V času izvajanja pouka na daljavo bodo učitelji vodili evidenco vključevanja dijakov v pouk na 

daljavo. Izostanke bodo vpisovali v EviWeb. 

 Če se dijaki pouka ne morete udeležiti, je potrebno o tem obvestiti učitelja predmeta, če gre za 

posamezno uro. Daljše odsotnosti je potrebno sporočiti razredniku in mu v skladu s Šolskimi 

pravili SŠ SMM dostaviti opravičilo. 

 V času pouka na daljavo uporabljamo dogovorjene 3 komunikacijske kanale: e-naslov, MS 

Teams, in spletno učilnico Moodle. 

 Pouk na daljavo bo potekal z videokonferencami s pomočjo programa MS Teams. 

 Učitelji se z dijaki dogovorijo za pravila e-komuniciranja – mesto oddajanja gradiv itd.  

 Dijaki vestno in ažurno opravljate svoje šolske obveznosti (domače naloge …). 

 Če imate dijaki težave s komunikacijsko tehnologijo, obvestite o tem razrednika oz. učitelja 

predmeta/strokovnega modula, s katerim se dogovorite o nadaljnjih ukrepih. 

 Dnevno je potrebno spremljati nadomeščanja. 

 Vsak razred/oddelek določi »predstavnika za komunikacijo z razrednikom, t. i. »PR«, ki bo 

obveščal razrednika o morebitnih težavah izvedbe pouka na daljavo  v oddelku. 

 V primeru morebitnih osebnih težav se lahko poleg razrednika vedno obrnete tudi na svetovalno 

službo. 

 Dijaki vsaj enkrat na dan preverite svojo e-pošto in obvestila na spletni strani šole in Facebooku. 

 O vseh novostih boste dijaki obveščeni na šolski e-naslov, preko spletne strani naše šole oz. razrednika. 

 

2. Izvedba pouka na daljavo preko videokonferenc s pomočjo programa MS Teams/spletne 

učilnice 

 Učitelji izvajajo pouk na daljavo preko videokonferenc praviloma po obstoječem urniku oddelka s 

pomočjo MS Teams. 



 Če imate pouk po skupinah, se priključite skupini/predmetu, ki je na urniku. 

 Potek strnjenega števila ur pri strokovnem modulu/praksi na daljavo – primer: 

o prva ura na urniku: videokonferenca: dijaki dobite natančna navodila za delo; 

o druga, tretja in četrta ura: dijaki opravljate zadolžitve po navodilih učitelja; 

o peta ura: dijaki naložite gradivo v Teams/spletno učilnico; 

o šesta ura: videokonferenca: učitelj preveri usvojeno snov. 

 

3. Uporaba šolskega e-naslova  

 Vsi dijaki uporabljate za šolsko e-komunikacijo samo svoj šolski e-naslov. 

 V primeru težav z e-naslovom se obrnete na razrednika ali na pomočnika ravnateljice Igorja Laha 

(igor.lah@sc-celje.si.).                                                                              

 

4. Preverjanje in ocenjevanje znanja 

 Pouk je s sklepom ministrice (z dne 26. 11. 2020) organiziran v šolskem letu 2020/2021 v enem 

ocenjevalnem obdobju. 

 Preverjanje in ocenjevanje znanja izvajamo tudi pri pouku na daljavo.  

 Dne 4. 12. 2020 začnejo veljati Spremembe in dopolnitve Šolskih pravil ocenjevanja znanja. 

Dokument je dostopen na naslednji povezavi:  

 

5. Šolska pravila za uporabo orodij za poučevanje na daljavo 

 Namen teh pravil je kakovostna izvedba pouka na daljavo, zagotavljanje varstva osebnih 

podatkov,  varovanje zasebnosti, saj vstopamo v zaseben – domač prostor učiteljev in dijakov ter 

spoštljiv odnos – lepo vedenje in upoštevanje bontona.  

 Dokument je dostopen na naslednji povezavi: 

 

6. Govorilne ure za starše oziroma skrbnike 

 Razpored dopoldanskih govorilnih ur in e-naslovi učiteljev so objavljeni na šolski spletni strani 
pod zavihkom INFO. Z razrednikom in drugimi učitelji stopite v stik po elektronski pošti.  

 Svetovalni delavki sta vsak dan od 8. do 15. ure dosegljivi tudi po telefonu: Pera Kunst (03 428 
58 49), Mateja Zorko Pavšar (03 425 37 52). 

 Mesečne popoldanske govorilne ure bodo razredniki izvajali tudi v okolju MS Teams. Z 
razrednikom se boste povezali preko šolskega e-naslova vašega otroka.  

 Navodila za mesečne popoldanske govorilne ure na daljavo:  
o Govorilne ure so praviloma prvi torek v mesecu, zato morate razredniku do ponedeljka do 12. 

ure po elektronski pošti najaviti, da se želite udeležiti govorilnih ur.  

o Razrednik vam bo v torek do 14. ure poslal, kdaj ste razporejeni na govorilno uro.  

o Pripravil bo srečanje v MS Teams in vas ob dogovorjeni uri povabil v srečanje. 

o Na otrokovo e-pošto boste prejeli povabilo na dogodek in se s klikom na »Pridružite se 
srečanju v aplikaciji Microsoft Teams« udeležili govorilne ure.  

 

 

Prosimo za odgovorno ravnanje in dosledno upoštevanje vseh navodil v dobro zdravja in kakovostne 

izvedbe pouka na daljavo. 

Ravnateljica 

Simona Črep 
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