
 
 

PRIPOROČILA ZA SPLETNO KOMUNIKACIJO  V ČASU 
IZOBRAŽEVANJA NA DALJAVO 

ZA UČITELJE, UČENCE IN STARŠE 
 
Za učinkovito, varno in spoštljivo izvajanje izobraževanja na daljavo je pomembna ustrezna 
komunikacija. V ta namen smo na šoli pripravili priporočila učiteljem, učencem in staršem.  
 
E-razpoložljivost vodstva, strokovnih delavcev in šolske svetovalne službe 
 
Priporočljivo je, da se vse nujne in pomembne zadeve med vodstvom, ŠSS in strokovnimi 
delavci rešuje od 7.30 do 15.30. Prav tako velja za komunikacijo z učenci in učitelji. 
 
E-razpoložljivost učitelja za učence 
 
Vsak učitelj si sam določi urnik, kdaj bo na razpolago učencem. Priporočljivo je, da je učitelj 
na razpolago učencem od ene do dve uri dnevno – to je odvisno od števila predmetov in od 
števila učencev, ki jih učitelj poučuje. Učitelj naj učencem jasno sporoči, kdaj jim je na 
voljo. Urnik razpoložljivosti učitelja bo objavljen na spletni strani šole in v spletni učilnici 
vsakega učitelja.  
 
E-odziv učitelja na učenčevo vprašanje  
 
Če učenec postavi učitelju vprašanje, mu učitelj od ponedeljka do petka odgovori v 
najkrajšem možnem času. Tudi učenec se odzove učitelju v najkrajšem možnem času. Če 
učenec postavi vprašanje v petek, mu učitelj odgovori do naslednjega delovnega dne. 
Učencem pomagajo starši. Prav tako starši in učitelji ne komunicirajo med vikendom. 
 

Spletno preverjanje in ocenjevanje znanja v času izobraževanja na daljavo 

Učitelji v spletni učilnici objavijo kriterije, načine in termine za ocenjevanje znanja in 
izdelkov. Znanje se bo začelo ocenjevati v mesecu maju. 
 
 
E-govorilne ure za starše 
 
Posebnih govorilnih ur učitelji ne bodo izvajali. Če bi se pokazala potreba po dodatni 
komunikaciji, se starši obrnejo na učitelja posameznega predmeta preko e-pošte. Za ostala 
vprašanja se starši obrnejo na ravnateljico. 
 
Videokonference 
 
Videokonference naj ne bi postale stalnica za izvedbo ur oddelčne skupnosti ali drugih učnih 
ur. Nekateri učenci za to nimajo ustreznih pogojev. Če razrednik/učitelj in oddelek to želi, 



priporočamo, da to uro izvedete v dogovoru z vsemi. Vsak razrednik/učitelj naj vnaprej 
preveri, koliko učencev ima omogočen dostop. 
 
Objava navodil in učnih vsebin za izvajanje izobraževanja na daljavo 
 
Učitelji so dolžni objaviti navodila in učne vsebine za izvajanje izobraževanja na daljavo 
najkasneje do 8.30 zjutraj za tekoči dan.  
 
Roki za oddajo nalog  
 
Redno dnevno delo morajo učenci opraviti isti ali naslednji delovni dan oziroma do izvedbe 
naslednje ure istega predmeta. Za ostale zadolžitve morajo biti roki za oddajo jasno 
navedeni. Učenci morajo imeti na razpolago dovolj časa. Prav tako mora biti jasno navedena 
lokacija, kje naj učenci nalogo objavijo. Učenci morajo dobiti za opravljeno delo povratno 
informacijo.  
 
Kulturna in varna komunikacija na spletu 
 
Pri spletni komunikaciji smo spoštljivi in strpni. Upoštevamo varnostna priporočila 
strokovnjakov, navedena na: https://otroci.safe.si/. 
Spletne učilnice so namenjene izključno pouku ter vprašanjem, povezanim z njim. Učence 
je potrebno navajati in ozaveščati o ustreznih pravilih vljudne spletne komunikacije. 
Razrednik učence, ki ne upoštevajo pravil, opozori. V kolikor opozorilo ne zaleže, se obvesti 
starše. 
 
Dolžnosti učenca 
 
• Če učenec pri določenem predmetu ni odziven, učitelj predmeta o tem obvesti starše. 

Če odziva še vedno ni, se v reševanje vključi razrednik in svetovalna služba ter nazadnje 
ravnateljica. 

• Datoteke z učnimi vsebinami, ki jih učitelji objavljajo v spletno učilnico ali posredujejo 
učencem, so namenjene izključno izobraževanju na daljavo za potrebe učencev OŠ Majde 
Vrhovnik. Učenci ne smejo spreminjati, širiti ali objavljati datotek, ki jih zanje 
pripravljajo in jim jih posredujejo učitelji.  

 
Delo s tutorjem 

• Tutor skupaj z učencem dogovori termine učnih ur in učenec je pripravljen za delo ob 
dogovorjeniem času. Tutorstvo se izvaja v dopoldanskem času od 8.30 do 13.30.  

• Če učenca ob dogovorjenem terminu ni na zvezi, tutor obvesti starše. Če kljub opozorilu 
staršem otrok ob naslednjem terminu spet ni odziven oziroma ne sodeluje s tutorjem, se 
otroku pomoč tutorja odvzame in se jo dodeli drugemu otroku. 

 
Želimo varno, učinkovito in uspešno izobraževanje na daljavo. 
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