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ANEKS K ŠOLSKIM PRAVILOM ZA
SREDNJO TEHNIŠKO ŠOLO IN STROKOVNO GIMNAZIJO ŠC KRANJ
PRILAGODITEV ŠOLSKIH PRAVIL ZA POSEBNE RAZMERE
1. člen
Aneks k Šolskim pravilom se sprejema zaradi izjemnih razmer v Republiki Sloveniji in Odloka Vlade RS
(z dne 19. 10 .2020) o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja
zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19, s čimer se je pričelo izvajanje izobraževalnega
procesa na daljavo, ki posledično zahteva dopolnitev pravil ocenjevanja znanja z ocenjevanjem znanja
na daljavo.
Ta pravila dopolnjujejo šolska pravila objavljena na spletni strani šole, ki so začela veljati 1. 9. 2019.

2. člen
Pri delu na daljavo Strokovna gimnazija in Srednja tehniška šola uporabljata naslednja orodja: e
Asistent, MS Teams, elektronsko pošto, spletne učilnice in še druge spletne platforme po navodilih
učitelja.
3. člen
Dolžnosti dijakov so:
- vsakodnevno spremljati elektronsko pošto, obvestila učiteljev v ekipah MS Teams in spletno
stran šole;
- redno prisostvovati na videokonferencah;
- sodelovati pri ostalih oblikah pouka po navodilih učitelja;
- redno opravljati naloge, ki jih določi učitelj;
- pri vseh oblikah komuniciranja s šolo uporabljati slovenski knjižni jezik.

4. člen
Kršitve:
1. lažje kršitve
- neopravičena odsotnost od pouka – udeležba na videokonferencah je obvezna;
- posredovanje vabila na videokonferenco tretji osebi razen, če tako določi učitelj;
- odklanjanje sodelovanja pri vzgojno-izobraževalnem delu;
- motenje dijakov in zaposlenih pri delu (npr. izklapljanje mikrofonov, onemogočanje
prisostvovanja pri pouku v živo, objavljanje posnetkov in vsebin, ki niso povezane z učno
snovjo);
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-

2.
-

neupoštevanje pravil vedenja/ravnanja na videokonferencah ;
ponavljajoče se neupoštevanje navodil učitelja ;
neprimerno oz. nespoštljivo vedenje do dijakov in delavcev šole (laganje, izločanje,
neprimerno komentiranje …) ;
verbalno nasilje nad dijaki.

težje kršitve
ponavljajoče se lažje kršitve;
snemanje videokonferenc;
nagovarjanje drugih h kršenju pravil;
izsiljevanje dijakov in delavcev šole, grožnje;
goljufanje pri ustnih in pisnih preizkusih v času učenja na daljavo;
uničevanje, ponarejanje, naknadno popravljanje in zamenjava preizkusov znanja ;
grob verbalni napad na dijaka, zaposlene na šoli in druge osebe (uporaba žaljivk, zmerljivk,
širjenje lažnih govoric);
psihično nasilje, socialno izključevanje /…/, virtualno nasilje;
zloraba interneta za blatenje imena šole, delavcev šole ali učencev šole;
fotografiranje in snemanje sošolcev, strokovnih delavcev.

5. člen

Za izrekanje vzgojnih ukrepov se uporabljata Pravilnik o šolskem redu in Šolska pravila.
6. člen
Sodelovanje staršev s šolo:
-

starši se za termin in način izvedbe govorilnih ur dogovorijo s posameznim učiteljem preko
elektronske pošte;

-

starši morajo redno opravičevati odsotnost od pouka svojih otrok po navodili razrednika;
7. člen

Pravila vedenja/ravnanja na videokonferencah
•

Preden se priključimo v videokonferenco, poskrbimo za urejenost pripomočkov za šolsko
delo, prostora, osebni izgled.
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•
•
•

•
•
•
•
•

Pazimo na to, da ne razkrijemo stvari, ki jih ne želimo pokazati ostalim.
Mikrofon imamo izklopljen, vklopimo ga le na pobudo učitelja.
Pravočasno se prijavimo s svojim imenom in priimkom. Ob računalniku ali telefonu sedimo
tako, da je obraz v celoti viden na kameri.
Dijaki imajo med poukom prižgano kamero na zahtevo učitelja in imajo na prikazni sliki, v
primeru, če je kamera izklopljena, samo začetnice imena ali sliko dijaške izkaznice. Na prikazni
sliki ni dovoljeno imeti slik znanih osebnosti, politikov, neprimernih slik ter političnih ali
verskih simbolov in sloganov.
Aktivno poslušamo učitelja med razlago in dajanjem navodil. V skladu z navodili učitelja
aktivno sodelujemo tako, da ne prekinjamo sošolcev, dvignemo roko.
Če imam med VK težave o tem obvestimo učitelja v pogovoru.
Med VK ne uživamo hrane.
Na videokonferencah ne govorimo o osebnih stvareh oziroma zadevah, za katere ne želimo,
da jih drugi vedo oziroma tja ne sodijo.
Ne skrivamo se za anonimnostjo, saj na spletu puščamo elektronske sledi.

8. člen
Glede na morebitne spremembe situacije v času izrednih razmer si šola pridržuje pravico do
sprememb določil tega aneksa.
Učiteljski zbor SG je dne, 16. 12. 2020, podal pozitivno mnenje Aneksu k Šolskim pravilom za
Strokovno gimnazijo in Srednjo tehniško šolo ŠC Kranj.
Učiteljski zbor STŠ je dne, 16. 12. 2020, podal pozitivno mnenje Aneksu k Šolskim pravilom za
Strokovno gimnazijo in Srednjo tehniško šolo ŠC Kranj.
Aneks prične veljati z naslednjim dnem, 17. 12. 2020.

Ravnatelj STŠ
Aljaž Rogelj, univ. dipl. inž. str

.

Ravnateljica SG
mag. Lidija Goljat Prelogar

