
 

 
NAVODILA ZA UČENCE OB ŠOLANJU NA 

DALJAVO 
 

NAVODILA ZA UČENCE OD 1. DO 3. RAZREDA 
 

1. S poukom pričnemo ob 8.20. 

2. Vsebina učnih ur bo naložena na spletni strani šole http://www.osvsmuc.si/ v zavihku  

učna gradiva za prvo triado. 

3. Učne ure bodo prilagojene tako časovno kot vsebinsko.  

4. Učitelji bodo spremljali in evidentirali prisotnost učencev pri pouku. 

5. Morebitno odsotnost učencev (bolezen) morajo starši opravičiti razredniku v 

predvidenem roku (5 delovnih dni od vrnitve k pouku).  

6. Učitelji so dosegljivi za učence in starše le v času pouka od 8.20 do 13.00. V tem 

času bodo odgovarjali na sporočila, komunicirali po telefonu ali pomagali učencem pri 

nalogah. Način komunikacije določi učitelj. 

7. Dopolnilni pouk se izvaja v dogovoru z učiteljem. Način komunikacije določi učitelj- 

izvajalec in se dogovori z učenci/starši.  

Dodatna strokovna pomoč se izvaja po dogovoru med izvajalci, učenci, učitelji in starši.  

 

Komunikacija med starši in učitelji 

Starši in učitelji komunicirajo po ustaljenih komunikacijskih kanalih (telefon, e-Asistent, 

službeni e-naslov) v času govorilnih ur. Način komunikacije določi učitelj. 

 
 

NAVODILA ZA UČENCE 4. IN 5. RAZREDA 
 

1. Pouk za učence 4. in 5. razreda poteka v spletnih učilnicah.  

2. Pouk prične ob 8.20 po urniku, ki ga določi učitelj. 

3. Učenci se ob začetku pouka prijavijo v spletno učilnico svojega razreda in oddelka, 

sproti opravljajo zastavljene naloge ter sledijo navodilom učitelja.  

 

 

http://www.osvsmuc.si/


 
 

4. Učne ure bodo prilagojene tako časovno kot vsebinsko.  

5. Učitelji bodo spremljali in evidentirali prisotnost učencev v easistentu. 

6. Morebitno odsotnost učencev (bolezen) morajo starši opravičiti razredniku v 

predvidenem roku (5 delovnih dni od vrnitve k pouku).  

7. Učitelj bo za učence znotraj spletne učilnice na voljo le v času pouka, od 8.20 do 

konca pouka po urniku. 

8. Pouk dopolnilnega pouka se izvaja po obstoječem urniku ali po dogovoru z učiteljem. 

Način komunikacije določi učitelj - izvajalec in se dogovori z učenci.  

Dodatna strokovna pomoč se izvaja po dogovoru med izvajalci, učenci in učitelji.  

9. V primeru izvajanja pouka videokonferenčno se morajo učenci: 

-  prijaviti s svojim imenom in priimkom,  

- upoštevati pravila, ki jih postavi učitelj,  

- med videokonferenčno povezavo ne prikazujejo in zapisujejo neprimernih vsebin.  

Komunikacija med starši in učitelji 

Starši in učitelji komunicirajo po ustaljenih komunikacijskih kanalih (telefon, e-Asistent, 

službeni e-naslov) v času govorilnih ur. Način komunikacije določi učitelj. 

 
NAVODILA ZA UČENCE OD 6. DO 9. RAZREDA 

 
1. Pouk se izvaja po obstoječem urniku, kar pomeni, da učenci morajo biti 

prisotni v spletnih učilnicah od 8.20 pa do konca pouka po urniku. Izjema je 

dopolnilni pouk in izbirni ter vzgojni predmeti. 

2. Učenci se morajo v času posameznega predmeta, ki ga imajo na urniku prijaviti v 

spletno učilnico in sproti opravljati zastavljene naloge.  

3. Zastavljene zadolžitve opravljajo po navodilu učitelja.  

4. Učitelji bodo sproti spremljali in evidentirali prisotnost učencev v easistentu. 

5. Morebitno odsotnost učencev (bolezen) morajo starši opravičiti razredniku v 

predvidenem roku (5 delovnih dni od vrnitve k pouku).  

6. Učitelj bo za učence znotraj spletne učilnice na voljo le v času, ko je predmet za 

posamezen oddelek na urniku.  

7. Pouk dopolnilnega pouka se izvaja po obstoječem urniku (predure). Način 

komunikacije določi učitelj - izvajalec in se dogovori z učenci.  

Dodatna strokovna pomoč se izvaja po dogovoru med izvajalci, učenci in učitelji.  



 
 

8. Učenci se ob začetku šolske ure prijavijo v spletno učilnico predmeta, ki ga imajo 

na urniku (pri tem upoštevajo morebitna nadomeščanja) in sledijo navodilom učitelja.  

9. V primeru izvajanja pouka videokonferenčno se morajo učenci: 

-  prijaviti s svojim imenom in priimkom,  

- upoštevati pravila, ki jih postavi učitelj,  

- med videokonferenčno povezavo ne prikazujejo in ne zapisujejo neprimernih 

vsebin.  

10. Pouk športa, likovne in glasbene umetnosti, tehnike in tehnologije in 

gospodinjstva ter izbirnih predmetov se bo izvajal tako, da bodo učitelji pripravili 

tedenske zadolžitve in se z učenci dogovorili o načinu pridobivanja povratnih 

informacij. Učencem zato pri navedenih predmetih ni potrebna prisotnost v spletni 

učilnici po urniku.  

Pomembno je, da: 

- se PRIJAVIJO v spletno učilnico vsaj enkrat na teden (najbolje v torek), 

- opravijo zastavljeno nalogo in  

- oddajo povratno informacijo učitelju. 

11. Pri predmetih šport, likovna in glasbena umetnosti, tehnika in tehnologija in 

gospodinjstvo ter pri izbirnih predmetih učenci imajo možnost komuniciranja z učitelji 

na pogovornih urah. Uro, dan in način izvedbe pogovorne ure sporočijo učitelji. 

Komunikacija med starši in učitelji 

Starši in učitelji komunicirajo po ustaljenih komunikacijskih kanalih (telefon, e-Asistent, 

službeni e-naslov) v času govorilnih ur. Način komunikacije določi učitelj. 

 
Navodila za učence so bila sprejeta na 4.učiteljski konferenci, dne 6.11.2020. 
Dopolnitve (10. in 11.točka) so bile sprejete na 6. učiteljski konferenci, dne 
30.11.2020. 

 
 
Ravnateljica, Irena Sivka Horvat, l.r. 


