Za določitev načina izvrševanja Pravilnika o šolskem redu (Uradni list RS, št. 30/18 in 70/19) in Šolskih
pravil Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra v razmerah, nastalih zaradi širjenja okužbe z virusom
SARS-COV-2, sprejema ravnateljica Bernarda Trstenjak

PROTOKOL ZA IZVAJANJE POUKA NA DALJAVO
Ta protokol op1suJe postopek in način izvajanja pouka na daljavo, ki ga izvajajo učitelji in dijaki
Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik.
Pri izvajanju pouka na daljavo učitelji in dijaki soustvarjajo varno in spodbudno učno okolje. Pri. tem
zasledujemo cilje enakosti, nediskriminatorno sti, spoštovanja, zagotavljanja enakih možnosti, itd.

1.

Komunikacija dijakov in staršev s šolo poteka preko e-pošte v eAsistentu in z objavami na
šolski spletni strani.

2.

Dijak

skrbi za osebna gesla tako, da jih ustrezno zaščiti in dovolj pogosto menja. Lastne e-

identitete ne posoja.

pravila spletnega bontona.

3.

Med izvajanjem pouka na daljavo upoštevamo

4.

Razredniki ali učitelji posameznih predmetov seznanijo dijake oddelčnih zborov z naborom
orodij, ki jih bodo uporabljali učitelji pri posameznih predmetih.

5.

Pri izvajanju pouka na daljavo se v večini primerov uporabljajo naslednja

orodja: eAsistent,

spletne učilnice (Moodle, Google in druge), videokonferenčni sistemi (ZOOM, Arnes VID, Jits
meet in drugi), MS Teams, skupni dokumenti v oblaku, aplikacije (npr. Kahoot, Padlet,
Socrative, Exam, in drugi), družabna omrežja, TeDEX video posnetki.
6.

Za namen spremljanja opravljenega šolskega dela dijaki posredujejo učitelju

dokazila

(datoteke, video posnetke, fotografije) po dogovorjeni varni informacijsko komunikacijski poti.
Učitelj z njimi ravna v skladu z varovanjem osebnih podatkov in jih uniči, ko je namen uporabe
dosežen.
7.

Učitelj

spremlja samostojno delo dijakov z izdelanimi kriteriji, kjer določi termin oddaje

dokazil, podaja povratno informacijo in ustrezno ukrepa, če dijak ne izpolnjuje zadolžitev.
8.

Prisotnost dijakov na videokonferencah je obvezna. Dijaki vstopajo v videokonferenčne
sisteme z imenom in priimkom. V primeru odsotnosti se ravnamo v skladu s šolskimi pravili.

9.

Učitelj lahko zahteva, da se pri videokonferenčnih učnih urah dijaki razkrijejo z

kamere.

10. Za

vklopom

varovanje zasebnosti, v katero vstopamo z videokonferenčnim sistemom, mora poskrbeti

vsak udeleženec sam. Pri tem delujemo samozaščitno in razkrijemo le tisto, kar želimo.
11. Dijak

ne sme posredovati vabila in povezave na videokonferenco tretji osebi.

12. Navzočnost tretje osebe na videokonferenci je prepovedana in predstavlja kršitev varovanja
osebnih podatkov. O navzočnosti tretjih oseb na videokonferenci morajo dijaki obvestiti
učitelja in pridobiti dovoljenje vseh udeležencev.
13. Snemanje poteka videokonferenc brez soglasja udeležencev ni dovoljeno. Učitelji smejo
snemati videokonferenco za namen ocenjevanja znanja po predhodno urejenih soglasjih.
14. Neupoštevanje navodil učitelja pri izvajanju pouka preko videokonference pomeni kršenje
šolskih pravil, pri tem se ukrepa v skladu z vzgojnim delovanjem šole. Upoštevamo načelo
postopnosti (opominjanje, vpis v eAsistenta, stopnjevanje izrekanja vzgojnih ukrepov).

Ta protokol se začne uporabljati naslednji dan po javni objavi na spletnih straneh Gimnazije in srednje
šole Rudolfa Maistra Kamnik.
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Kamnik, dne 3. 12. 2020

dr. Branislav Rauter, ravnatelj

