
PRAVILA PRI 

POUKU NA 

DALJAVO

ŠOLSKA SPLETNA 

STRAN

Redno spremljam šolsko spletno 
stran.

www.osmjc.si 

E-POŠTA

Vsak dan preverim svojo 
e-pošto. Pri pošiljanju e-pošte, 
na začetku vedno pozdravim. V 
sporočilu sem kratek in jedrnat. 
Na koncu se podpišem. Trudim 
se uporabljati knjižni jezik 
in pravila pravopisa ter ne 
uporabljam okrajšav.
Ne pozabim na besede 
hvala, prosim, oprostite.

OBVEZNA PRISOTNOST

Redno se udeležujem pouka 
na daljavo in video srečanj 

po urniku. V primeru 
odsotnosti zaradi 
o p r a v i č l j i v i h 
r a z l o g o v , 

starši obvestijo 
razrednika.

SPLETNE UČILNICE

Redno spremljam navodila in 
gradiva v vseh spletnih 

učilnicah. Svoje naloge 
oddajam skladno z 
navodili in roki. Če 
potrebujem pomoč ali 
imam tehnične težave, 

obvestim razrednika.MOJA 

E-IDENTITETA

Svoja gesla ustrezno 
zaščitim in svoje e-identitete ne 
posojam.
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PRAVILA IN BONTON VIDEOKONFERENC
O morebitnih tehničnih 

težavah, starši obveščajo 
razrednika.

Videokonferenca je namenjena 
samo učencem, ki jim je bila 
posredovana povezava. 

PRED VIDEOKONFERENCO

•Se primerno uredim.
•Pripravim učne pripomočke, ki jih potrebujem za 
določen predmet.
•Če je možno, poskrbim, da me nihče v prostoru ne 
moti. Če te možnosti nimam (majhno stanovanje…), o tem 
obvestim učitelja.

NA ZAČETKU

•Na videokonferenco se vključim 
pravočasno.
•Pozdravim na začetku in na koncu.
•Če imam težave s povezavo, pokličem 
sošolca, ki obvesti učitelja.

MED USTNIM PREVERJANJEM IN OCENJEVANJEM ZNANJA

Upoštevam navodila učitelja in se trudim dati največ od sebe, brez 
pripomočkov in pomoči drugih – ocena naj bo odraz mojega znanja.

Vsakršno snemanje, 
fotografiranje, 
deljenje povezav, 
shranjevanje in deljenje 
posnetkov, fotografij, 
video konferenc je 
prepovedano in kaznivo.
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MED VIDEOKONFERENCO

•Ob računalniku sedim tako, da sem v vidnem polju kamere. Če 
kamere nimam, vseeno sledim videokonferenci in o tem obvestim 
učitelja.
•Uporabljam knjižni jezik.
•Sem aktiven in se odzivam na vprašanja učitelja.
•Med uro ne jem. 
•Imam izključen telefon in druge moteče naprave.
•Med uro ne poskušam zabavati sošolcev s 
pisanjem komentarjev ali z neprimernim vedenjem, 
ker te v tem primeru lahko učitelj odstrani iz ure in 
obvesti starše in razrednika. 
•Če želim kaj povedati, dvignem roko in 
počakam, da mi učitelj da besedo.
•Mikrofon imam izključen in ga vključim, ko 
me k besedi povabi učitelj. Ko govori nekdo drug, 
spoštujem njegovo mnenje. Med ocenjevanjem sem 
strpen do napak drugih.
•Če potrebujem odmor za toaleto, obvestim učitelja preko 
sporočila.
•Predčasno ali vmesno odjavljanje brez opravičila ni dovoljeno.

PRISOTNOST

•Je obvezna in učitelji 
beležijo odsotnost.
•V primeru opravičene 
odsotnosti, starši obvestijo 
razrednika.
•Če sem odsoten, se 
pozanimam o predelani snovi 
in nadoknadim zamujeno.
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