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Organizacija pouka na daljavo za učence od 6. do 9. razreda  
 

Spoštovani učenci in starši! 

V ponedeljek 19. 10. se bo za učence od 6. do 9. razreda pričel izvajati pouka na daljavo. 

Pouk se bo izvajal po obstoječem urniku. Učenci se morajo v času posameznega predmeta, 

ki ga imajo na urniku prijaviti v spletno učilnico, ki se nahaja na spletni povezavi 

www.oslucija.eu in opravljati zastavljene naloge. Učitelji bodo njihovo prisotnost spremljali in 

evidentirali v šolski dokumentaciji.  

Učenci v spletni učilnici opravljajo zastavljene zadolžitve po navodilu učitelja. Pouk bo 

prilagojen tako časovno (krajši čas efektivnega dela znotraj posamezne šolske ure) kot 

vsebinsko. Načrtovano ustno ocenjevanje (govorni nastopi) se bo izvajalo po načrtu, ki 

je bil predhodno pripravljen in o katerem so bili učenci že seznanjeni.  

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

oddelek na urniku ter v času pogovorne ure.  

Pouk dopolnilnega in dodatnega pouka ter dodatna strokovna pomoč se bo izvajala po urniku 

vendar izključno znotraj videokonferenčnega okolja. 

Nekoliko prilagojeno se bo izvajal pouk športa, likovne umetnosti in izbirnih predmetov. 

Učitelji bodo pri navedenih predmetih pripravili tedenske zadolžitve in se z učenci dogovorili o 

načinu pridobivanja povratnih informacij. Učencem zato pri navedenih predmetih ni potrebna 

prisotnost v spletni učilnici, pomembno pa je, da opravijo zastavljeno nalogo in podajo povratno 

informacijo. 

Razredniki bodo dnevno spremljali prisotnost učencev v spletnih učnih okoljih, ter vas v 

primeru neodzivnosti (odsotnosti) o tem seznanili. 

V kolikor doma ne razpolagate z ustrezno opremo za izvajanje pouka na daljavo 

(računalniki, tablica, internetni dostop) prosimo, da o tem nemudoma obvestite šolsko 

svetovalno delavko Nevo Strel Pletikos, ki je dosegljiva na telefonski številki 05 90 86 467. 

Nanjo se lahko obrnete tudi v primeru potrebe po drugačni obliki pomoči (učni, socialni). 

V kolikor potrebujete tehnično podporo (prijava v spletno učilnico, v zoom okolje) se lahko 

obrnete na računalničarja Miho Steinbacherja, ki je dosegljiv na telefonski številki 05 90 86 

461. 

Tanja Vincelj, ravnateljica 

 

Poslano: 

- vsem staršem učencev od 6. do 9. razreda po komunikaciji znotraj e-Asistenta. 
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