
 

 

Celje, 12. 9. 2020 

 

 

SMERNICE ZA IZVEDBO POUKA NA DALJAVO V PRIMERU 10-DNEVNE KARANTENE POSAMEZNEGA 

ODDELKA oziroma UČITELJA  

(podmodel BC1-SŠ) 

 

 

Podmodel (BC1-SŠ) velja, ko je zaradi epidemiološkega stanja v posameznem oddelku potrebna 

karantena za dijake posameznega oddelka. Za dijake takšnega oddelka šola za določeno obdobje 

organizira pouk na daljavo. 

 

1. Izvedba pouka na daljavo za oddelek, ki je v karanteni 

 Pouk na daljavo se izvaja iz šole praviloma z videokonferencami po obstoječem urniku in traja 5 

dni na teden. 

 Za pouk na daljavo uporabljamo dogovorjene 3 komunikacijske kanale: e-naslov, MS Teams, 

spletna učilnica. 

 Z dijaki se dogovorimo za pravila e-komuniciranja – mesto oddajanja gradiv itd. Pozorni moramo 

biti na oddajo dokazov učenja. 

 Upoštevamo, da imamo dijake z različnimi sposobnostmi in možnostmi uporabe računalnika, 
spleta itd. 

 Učitelji dajemo dijakom ažurno povratno informacijo – smo odzivni. 

 Če imajo dijaki težave s komunikacijsko tehnologijo, naj pokličejo v šolo ali pišejo razredniku, da 

se dogovorimo o nadaljnjih ukrepih. 

 V času izvajanja pouka na daljavo učitelji vodijo evidenco vključevanja dijakov v pouk na daljavo. 

Izostanke vpisujejo v eviweb. 

 Če se posamezni dijak ne vključuje v izvajanje pouka na daljavo, naj razrednik v zvezi s tem 

vzpostavi stik z njim ali z njegovimi starši ter poskuša ugotoviti in odpraviti razloge. 

 Učitelji uporabljamo vso razpoložljivo opremo IKT (šolske računalnike, grafične tablice …). 

 Težje razumljivo snov pustimo za čas, ko bo poučevanje ponovno v šoli. 

 Znanje ocenjujemo praviloma v šoli pri pouku. V primeru, da ocenjujemo znanje na daljavo, 

uporabljamo IKT-tehnologijo. 

 Dijakom dajemo jasna in nedvoumna navodila. 

 



 

2. Izvedba pouka za oddelke, ki so v šoli, v karanteni pa je učitelj ali skupina učiteljev 

 Učitelji, ki jim je odrejena karantena, čim prej navežejo stik z dijaki preko e-naslovov, MS Teamsa 

ali spletne učilnice ter jim dajo navodila za samostojno ali vodeno delo. 

 Z dijaki se dogovorimo za pravila e-komuniciranja – mesto oddajanja gradiv itd. 

 Dijaki in učitelji sprotno spremljajo nadomeščanja, kjer bo napisano delo na daljavo, ki se bo 

izvajalo na domu (praviloma za začetne in končne ure) po navodilih učitelja. Pri urah, ki bodo 

potekale v šoli, bo razred v razredu sam ali mu bo dodeljen drug učitelj za nadzor. Delal pa bo po 

navodilih učitelja, ki je v karanteni. Takšna nadomeščanja bodo označena kot Nadomeščanje_3. 

 Ure in manjkajoče dijake vpiše učitelj, ki dela od doma. Podatke o manjkajočih mu sporoči 

nadzorni učitelj. 

 Učitelj, ki je v karanteni, mora dijakom pravočasno dati navodila za delo ali sklicati 

videokonferenco (vsaj 1 dan prej). 

 Navodila in načini izvedbe se lahko spreminjajo glede na število učiteljev v karanteni. 

 

3. Dodelitev e-naslovov dijakom in uporaba šolskega e-naslova  

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

 Razredniki preverite, ali imajo vsi dijaki delujoč e-naslov, in opozorite posebej dijake 1. letnika 

na obvezno spremembo gesla. 

 Dijakom (1. letnika) pomagajte pri morebitnih težavah. Učitelji komunicirate z dijaki samo preko 

šolskih e-naslovov. 

 

4. Uporaba programa MS Teams pri pouku na daljavo – ureditev/preimenovanje skupin Teams 

 Večina učiteljev ima že ustvarjene skupine, v nasprotnem primeru pa napišite prošnjo na SC-
Celje.e-posta@sc-celje.si. V prošnji navedite ime skupine, ki jo želite, in ime ter priimek lastnika. 
Ko bo skupina ustvarjena, boste sami dodali dijake. 

 Ime skupine se mora začeti z «GL.« (primer: GL.L2A.*******). 

 Za predmet, ki ga poučuje več učiteljev, lahko vsak učitelj naredi svojo skupino (npr. skupina 
»GL.L2A.INF.vaje« in skupina »GL.L2A.INF.teorija«) ali pa naredi en učitelj eno skupino za vse, ki 
ta predmet poučujejo. 

 Skupine oddelkov so kreirane. Če razredniki ne želite prejemati poštnih sporočil, ki prihajajo na 
razred, pišite na SC-Celje.e-posta@sc-celje.si, da vas izbrišejo kot prejemnika pošte, ostanete pa 
lastnik ekipe v MS Teams. 

 Za morebitno pomoč se obrnite na Karmen Kotnik ali Tomislava Viherja. 
 
 
Od učiteljev in dijakov pričakujemo odgovorno ravnanje v dani situaciji ter pozivamo k solidarnosti in 
medsebojni pomoči. 
 
 

Peter Juvančič, ravnatelj 
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