PROTOKOL IZOBRAŽEVANJA NA DALJAVO v OŠ Simona Jenka Smlednik
Protokol je napisan na podlagi dopisa MIZŠ, 29. 11. 10. 2021, glede na Odlok Vlade RS
št. 00717-74/2021 in razpravo z ravnatelji, z dopolnitvami, ki veljajo za organizacijo dela
v OŠ Smlednik.

1. Za učence, ki jih ta odlok ne zajema, šola izvaja vzgojno-izobraževalni proces v skladu s
priporočili v publikaciji Šolsko leto 2021/2022 v Republiki Sloveniji v razmerah, povezanih
s covidom-19.
2. Učenci, ki se šolajo na daljavo, so evidentirani v tedenskih zapisih, v tabelah za
samotestiranje. Evidenco o šolanju na daljavo ima razredničarka/razrednik. To gre za
učence, kjer starši niso podpisali dopisa o samotestiranju njihovih otrok v šoli. Na RS
razredničarke nalagajo gradivo v Teamse in se sproti dogovarjajo za tedenske kontakte
z manjkajočimi učenci.
3. Učitelji in učiteljice na PS gradiva ter navodila posredujejo učencem sproti (pred uro
pouka) v spletno učilnico. V kolikor je delo obširno, vezano na praktično delo, je
nalaganje gradiva lahko tudi tedensko. Učitelji lahko pri določenih urah pošljejo tabelsko
sliko takoj po končani uri. To velja predvsem za ure pouka, kjer gre za ocenjevanje znanja.
4. V šoli se nismo odločili za hibridno poučevanje.
5. Ravnatelj, pomočnica ravnatelja, svetovalni delavec, računalničar, spec. ped. imajo
dostop do vseh ekip v Teamsih in sproti spremljajo poučevanje na daljavo. V kolikor
gradivo ni naloženo, omenjenega učitelja/učiteljico opozori pomočnica ravnatelja.
6. Vsa navodila veljajo tudi za učence, ki so bodisi pozitivni na covid 19, so v karanteni
zaradi obolelih družinskih članov ali pa je razred v karanteni. V primeru, ko so odsotni
vsi učenci oddelka, imamo to evidenco zapisano v urniku Lo.polis. Takrat tudi
zabeležimo videokonference.
7. Da delo poteka čim bolj nemoteno, redno zapisujemo manjkajoče učence v Lo.polis in
razredniki nas obvestijo o vzroku manjkajočih učencih. Tabela se nahaja v ekipi SJ
učiteljski zbor, zapisniki sestankov UZ in se dnevno ažurira.
8. Ko gre za krajšo odsotnost (čas karantene) se znanje učencev ne ocenjuje, samo
preverja in utrjuje.
9. Za učence, ki se dalj časa izobražujejo na daljavo, je potreben dogovor s starši kako in
kdaj bodo učenci pridobili ocene. Pri tem jih opozorimo, da lahko pridejo v šolo le pod
pogoji določenimi z Odlokom Vlade RS. V kolikor bo učenec neocenjen, bo v skladu s
Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja, opravljal izpite.
V Smledniku, december 2021

Pripravila Marija Borčnik

