
 

Pouk na daljavo se za učence 3. razreda izvaja preko arnesovih spletnih učilnic. 

Naloge učiteljev: 

 

- Učitelj je v času pouka prisoten v spletni učilnici in spremlja delo in prisotnost 

učencev.  

- Učitelj naloži gradivo v spletno učilnico. Gradivo bo v obliki word dokumenta, video razlag, 

ppt predstavitev z avdio podporo ali pa predstavljeno preko video konference.  

- Učitelj spremlja delo učencev in podaja povratno informacijo. Preko foruma, 

sporočil v spletni učilnici ali videokonference. Način izbere učitelj.  

- Načrtovano ustno ocenjevanje se izvaja na daljavo po predhodnem dogovoru z 

učencem.  

- Pisno ocenjevanje se trenutno odpove.  

 

Naloge izvajalcev DOP/DOD: 

- Pouk dopolnilnega ter dodatnega pouka se izvaja videokonferenčno po predhodnem 

dogovoru. 

 

Pogovorne ure: 

- Učitelj navede čas, ko bo učencem v spletni učilnici na razpolago za pogovorno uro. Učenci 

lahko učitelja kontaktirajo preko sporočil v e-učilnici ali pa se po predhodnem dogovoru z 

njim izvede tudi videokonferenčno srečanje. 

 

 

Naloge razrednikov: 

- Razredniki dnevno pregledujejo prisotnost učencev pri pouku. Starše učencev, ki 

so bili na posamezen dan ali pri več učnih urah evidentirani kot odsotni (pomeni, da niso 

bili v spletni učilnici) o tem seznanijo starše. Če opazijo, da so učenci odsotni tudi naslednji 

dan, kljub predhodnem obveščanju staršev, o tem seznanijo svetovalno službo. 

 

 

Naloge učencev 

- Prisotnost v spletnih učilnicah in izvajanje zastavljenih nalog. 

 

 

Komunikacija učiteljev z učenci: 

- Komunikacija z učenci bo potekala izključno znotraj spletne učilnice ali 

videokonferenčnega okolja (ne po elektronski pošti). 

- Učitelji bodo preko spletne učilnice obveščali učence, kdaj bodo potekale pogovorne ure.  

 

IZVAJANJE POUKA NA DALJAVO v 3. razredih 

 



Komunikacija s starši: 

- Učitelj bo s starši komuniciral po ustaljenih komunikacijskih kanalih (e-Asistent, službeni 

e-naslov) v delovnem času od 7.00 do 15.00. 

 

 

POUK NA DALJAVO PRI PREDMETIH GLASBENA UMETNOST, LIKOVNA UMETNOST IN 

ŠPORT V ODDELKU 3.C  

 

Pouk na daljavo za predmete glasbena umetnost, likovna umetnost in šport v 3.c oddelku, bo 

potekal preko arnesovih spletnih učilnic.  

Gradiva bodo naložena kot wordov dokument, ppt-predstavitev ali avdio posnetek. 

 

Učenci bodo domače naloge po predhodnem obvestilu učitelja, oddali v spletne učilnice v roku, ki 

bo naveden za oddajo naloge. 

 

Komunikacija s starši in učenci bo potekala: 
- preko elektronske pošte (tjasa.susmelj-palcic@os-koper.si), eAsistenta, 
- srečanja po Zoom-u bodo potekala po potrebi, v času, ko ima oddelek na urniku glasbeno 

umetnost. 
 
 

 

 

 
 


