
NAČRT ZAGOTAVLJANJA KONTINUIRANEGA DELA  

NA OŠ GORNJA RADGONA - IZVAJANJE IZOBRAŽEVANJA  

NA DALJAVO V ČASU KORONAVIRUSA 

 

NAVODILA ZA IZVAJANJE POUČEVANJA NA DALJAVO ZA UČENCE 1. – 5. RAZREDA 

IZVAJALEC AKTIVNOST ROK 

RAZREDNIK 

Pripravi dnevna ali tedenska navodila za izvajanje pouka na daljavo po 

predmetih. Navodila so kratka, jasna in jedrnata. Navodila naloži v skupno 

preglednico, objavljeno na spletni strani šole, in posreduje navodila staršem 

preko e-sporočila (LoPolis). Načrtovane ure vpiše v e-dnevnik in jih po 

realizaciji (naslednji dan) zaključi. 

do 13.00 za 

naslednji dan 

oz. tedenska 

navodila 

UČITELJ TJA, 

TJN, LUM, 

GUM in ŠPO 

Za svoj predmet pripravi navodila za izvajanje izobraževanja na daljavo. 

Navodila so kratka, jasna in jedrnata. Navodila naloži v skupno preglednico, 

objavljeno na spletni strani šole, in posreduje navodila staršem preko e-

sporočila (LoPolis). Načrtovane ure vpiše v e-dnevnik in jih po realizaciji 

(naslednji dan) zaključi. 

do 13.00 za 

naslednji dan 

oz. tedenska 

navodila 

UČITELJ OPB 

V skupno preglednico zapiše dnevna ali tedenska navodila in priporočila za 

dejavnosti v prostem času. Načrtovane ure vpiše v e-dnevnik in jih po 

realizaciji (naslednji dan) zaključi. 

do 13.00 za 

naslednji dan 

oz. tedenska 

navodila 

STARŠI 

O načrtovanem izobraževanju otrok na domu, se za naslednji dan informirajo 

po usmeritvah v preglednici, spletni učilnici ali e-pošti. Navodila učiteljev po 

potrebi natisnejo. Sprotno preverjajo realizacijo pouka na daljavo. 

po 15.00 

UČENCI 

Učijo se v skladu z navodili razrednika oz. predmetnega učitelja. Pri 

izobraževanju na daljavo uporabljajo dodatna gradiva, delovni zvezek, učbenik. 

Učenci zbirajo gradiva v mapi. Učenci so dolžni opraviti naloženo delo vestno 

in odgovorno, njihovo delo bo razrednik/učitelj preverjal preko povratne 

informacije in ob ponovnem pričetku pouka. 

tekoči šolski 

dan 

 

Gornja Radgona, 16. 3. 2020              Dejan Kokol, ravnatelj 

NAVODILA ZA IZVAJANJE IZOBRAŽEVANJA NA DALJAVO ZA UČENCE 6. – 9. RAZREDA 

IZVAJALEC AKTIVNOST ROK 

UČITELJ 

Pripravi dnevna ali tedenska navodila za izvajanje izobraževanja na daljavo 

za svoj predmet. Navodila so kratka, jasna in jedrnata. Navodila naloži v 

skupno preglednico, objavljeno na spletni strani šole, in posreduje navodila 

učencem/staršem preko e-sporočila (LoPolis). Načrtovane ure vpiše v        

e-dnevnik in jih po realizaciji (naslednji dan) zaključi. 

do 13.00 za 

naslednji dan 

oz. tedenska 

navodila 

STARŠI 

Dnevno oz. tedensko se na spletni strani šole ali po e-pošti informirajo o 

načrtovanem izobraževanju na domu za naslednji dan oz. tekoči teden.  

Navodila učiteljev po potrebi natisnejo. Sprotno preverjajo realizacijo 

izobraževanja na daljavo. 

po 15.00 

UČENCI 

Učijo se v skladu z navodili učitelja. Pri izobraževanju uporabljajo dodatna 

gradiva, delovni zvezek, učbenik. Učenci zbirajo gradiva v mapi. Če učitelj 

tako zapiše v navodilih, ga učenec lahko kontaktira po e-pošti ali v spletni 

učilnici. Učenci so dolžni opraviti naloženo delo vestno in odgovorno, 

njihovo delo bo učitelj preverjal preko povratne informacije in ob 

ponovnem pričetku pouka. 

tekoči šolski 

dan 



Za izobraževanje na daljavo so vam na voljo različne komunikacijske poti oziroma 

spletna orodja, kot na primer:  

 spletne strani,  

 e - pošta,  

 spletne učilnice v različnih e-okoljih (npr. Moodle, Teams v Office 365, Google classroom),  

 skype/vox, ipd., 

 družabna omrežja, 

 RTV SLO.  

 

Za nemoten prehod izobraževanja na daljavo vam predlagamo uporabo naslednjih 

pripomočkov: 

 i-učbeniki: https://eucbeniki.sio.si/  

 www.ucimte.com 

 www.Lilibi.si (1.–3. razred) 

 www.Radovednih-pet.si (4.–5. razred) 

 www.iRokus.si in www.iRokusPlus.si (6.–9. razred) 

 www.znamzavec.si (interaktivne osnovnošolske vadnice za SLO, MAT, ANG, KEM) 

 http://iucitelj.si/sl/poucevanje-na-daljavo 

 https://interaktivne-vaje.si 

 … 

 

Povezave na različna e-gradiva in e-skupnosti (za učitelje):   

 e-učbeniki: https://eucbeniki.sio.si/ 

 e-gradiva: https://podpora.sio.si/e-gradiva/ 

 spletne učilnice oz. e-skupnosti učiteljev: https://skupnost.sio.si/ 

 varna raba interneta (SAFE-SI): https://safe.si/ 

 videokonference VOX: http://vox.arnes.si/ 

 projekt pedagogika 1:1: https://www.inovativna-sola.si/ 

 iEkosistem za izobraževalce: https://www.zrss.si/iekosistem/ 

 IKT smernice in druga gradiva za digitalno izobraževanje (npr. e-šolska torba) 

https://www.zrss.si/strokovne-resitve/digitalna-bralnica 

 članki in posnetki predavanj in delavnic konferenc SIRIKT 2006 – 2018 (Splet 

izobraževanja in raziskovanja z IKT; za prejšnja leta kliknite na zavihek zgodovina): 

https://www.sirikt.si/ 

 članki v zbornikih konference Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi – VIVID: 

https://vivid.fov.um.si/zbornik/arhiv-zbornikov/ 

 Evropsko šolsko omrežje (rezultati projektov; Teacher Academy; e-skupnosti): 

http://www.eun.org/ 
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