
 

 

 

VZGOJNO UKREPANJE V PRIMERU KRŠITEV PRI POUKU NA DALJAVO 

 

1. PRAVICE IN DOLŽNOSTI UČENCA 
 

UČENEC: 
 

 ima pravico in dolžnost obiskovati pouk na daljavo (v kolikor nima zagotovljenih 

ustreznih pogojev, se šola v skladu s svojimi zmožnostmi vključi v zagotovitev le-teh), 

 redno (dnevno in po urniku) obiskuje in sodeluje pri pouku na daljavo (po navodilih 

vodstva šole in učiteljev posameznih predmetov), 

 sodeluje z razrednikom in drugimi strokovnimi delavci šole, 

 o težavah z IKT še isti dan obvesti razrednika ali dotičnega učitelja, ta pa ga usmeri 

naprej na vodstvo oz. računalnikarja, 

 se sproti obrača na učitelja v primeru, ko navodil, ki jih je od njega prejel, resnično 

ne razume oz. so mu nejasna (pred tem jih SKRBNO in natančno večkrat prebere), 

 o težavah pri nerazumevanju snovi, nejasnih navodilih, izvedbi nalog, izdelkov … še 

isti dan obvesti dotičnega učitelja predmeta (odvisno, ali je delo tedensko ali dnevno 

nastavljeno), 

 se v stiski čim prej obrne na šolsko svetovalno službo, 

 upošteva šolski bonton (osnovna pravila komuniciranja, zapisana v bontonu 

komuniciranja na daljavo – glej v nadaljevanju pravilnika), 

 opravlja vse naloge, ki mu jih je pri predmetu določil učitelj, 

 naloge oddaja v predpisanem roku (rok oddaje nalog določi učitelj posameznega 

predmeta, in sicer za naloge, ki to zahtevajo), 

 naloge pošilja učitelju predmeta redno oz. ga sproti obvešča o svojem delu, 

 se udeležuje videokonferenc in ostalih oblik dela na daljavo, 

 če se ni mogel udeležiti videokonference, se o učni snovi pozanima pri sošolcih, 

 je po navodilih učitelja dolžan oblikovati zapis v zvezek in ga urejati, po vrnitvi v šolo 

pa je učitelju dolžan predložiti (pisne) dokaze o svojem delu (DZ, zapiski, rešeni in 

prilepljeni delovni listi …), 

 naloge opravlja čim bolj samostojno, 

 za sodelovanje s šolo uporablja šolski elektronski naslov, v izjemnih primerih tudi 

osebnega, 

 se je dolžan udeležiti dopolnilnega pouka ali drugih oblik pomoči, če ga k temu 

pozove učitelj, 



 učenec s statusom športnika/umetnika ima tudi v času pouka na daljavo zagotovljene 

pravice v skladu s pisnim dogovorom o prilagajanju šolskih obveznosti. 
 

 

V nadaljevanju navajamo morebitne kršitve, ki se nanašajo predvsem na pouk na daljavo. 

2. VZGOJNI POSTOPKI IN UKREPI OB POSAMEZNIH KRŠITVAH PRAVIL 

Kršitev Ravnanje ob kršitvi 

Učenec se ne prijavlja v spletno učilnico. Nosilec predmeta pozove učenca in razišče 
razloge nesodelovanja, obvesti starše in 
razrednika, informacije preda tutorju, ki 
sodeluje s svetovalno službo in vodstvom 
šole, ki odloča o nadaljnjih ukrepih. 

Ne opravlja učne obveznosti v spletni 
učilnici, ne oddaja nalog. 

Nosilec predmeta pozove učenca, obvesti 
starše in razrednika. 

Se ne udeležuje videokonferenc. Učitelj zabeleži odsotnost v e-dnevnik, 
pozove učenca in starša, da pojasni vzrok 
izostanka. 

Neopravičeno izostajanje od pouka na 
daljavo.  

Razrednik razišče razloge izostajanja,  
obvesti o tem starše in izreče opozorilo 
učencu, kadar gre za neopravičeno 
izostajanje; če se neopravičeno izostajanje 
nadaljuje, sledi izrek vzgojnega opomina.  

Učenec s svojim vedenjem krši pravila 
sodelovanja na videokonferencah (zamudi, 
se prijavi z napačnim imenom, ne vklopi 
kamere, ne izključi mikrofona, leži na 
postelji …). 

Učitelj preveri razlog za zamudo ter učenca 
spodbudi k pravočasnemu prijavljanju, 
učenca pozove, da se prijavi s svojim 
imenom, vključi kamero in izključi mikrofon; 
če učenec ne upošteva oz. ne izkaže 
opravičljivih razlogov, ga učitelj ob 
neupoštevanju odstrani iz seje ter kršitev 
zabeleži v e dnevnik – opombe. V primerih 
večkratnega neupoštevanja pozivov učitelja, 
se obvesti starše. Če se kršitve pravil 
vedenja nadaljujejo, sledi izrek vzgojnega 
opomina. 

Učenec s svojim vedenjem ovira in 
onemogoča vzgojno-izobraževalni proces 
(spreminja ozadje, piše neprimerna 
sporočila, vklaplja in izklaplja mikrofon in 
kamero …).  

Opozorilo učencu in vztrajanje učitelja, da z 
neprimernim vedenjem preneha. Ob 
nadaljnjem neupoštevanju pozivov učitelja, 
se učenca odstrani iz seje ter kršitev 
zabeleži v e dnevnik – opombe. V primerih 
večkratne kršitve pravil vedenja, se obvesti 
starše. Če se kršitve pravil vedenja 
nadaljujejo, sledi izrek vzgojnega opomina. 

Učenec brez ustreznih soglasij fotografira ali 
snema sošolce in učitelja na 
videokonferenčnem srečanju 

Izrek vzgojnega opomina, obvestilo staršem 
o kršitvi, izbris posnetka/fotografije in 
opravičilo udeležencem srečanja. 
V obvestilu starše seznaniti, da gre lahko za 
kazensko odgovornost staršev ali skrbnika 
učenca do 14. leta oziroma kazensko 
odgovornost učenca, starega 14 let ali več.  



Učenec nad sošolci ali zaposlenimi izvaja 
virtualno (psihično in socialno) nasilje. 

Vztrajanje, da z neprimernim vedenjem 
preneha. Izrek vzgojnega opomina, 
obvestilo Centru za socialno delo in Policiji, 
obvestilo staršem o kršitvi. V obvestilu 
starše seznaniti, da gre lahko za kazensko 
odgovornost staršev ali skrbnika učenca do 
14. leta oziroma kazensko odgovornost 
učenca, starega 14 let ali več.  

Učenec med ocenjevanem uporablja 
nedovoljene pripomočke, mu nekdo 
sugerira, bere med deklamacijo …). 

Učitelj učenca pozove k upoštevanju pravil 
ocenjevanja znanja na daljavo. Ob 
neupoštevanju opozorila prekine 
ocenjevanje. 

 

Šola pred izrekom vzgojnega opomina uporabi vzgojne postopke in ukrepe določene z 

vzgojnim načrtom šole. 


