
 

PRAVILA DELA NA DALJAVO V OŠ MISLINJA 

Učenci so tudi v času dela na daljavo dolžni upoštevati temeljna pravila bontona, Pravila 

šolskega reda OŠ Mislinja, razredna pravila ter opozorila učiteljev. 

Interna pravila OŠ Mislinja – delo na daljavo 

V orodju za ekipno komunikacijo Microsoft Teams oz. pri spletnem komuniciranju so učenci 

dolžni (kot v šoli) spoštovati in upoštevati dogovorjena pravila. Učenec, ki ne izpolnjuje svojih 

dolžnosti in ne upošteva pravil, določenih z zakonom ter drugimi predpisi in akti OŠ Mislinja, 

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

na daljavo. 

1. LAŽJE KRŠITVE UČENCEV  

• odklanjanje sodelovanja pri vseh oblikah vzgojno-izobraževalnega dela; 

• motenje učencev in zaposlenih pri delu (npr. izklapljanje mikrofonov, onemogočanje 

prisostvovanja pri pouku v živo, objavljanje posnetkov in vsebin, ki niso povezane z 

učno snovjo); 

• ponavljajoče se neupoštevanje navodil učitelja; 

• neprimerno oz. nespoštljivo vedenje do učencev in delavcev šole (laganje, izločanje 

…); 

• verbalno nasilje nad učenci (zmerjanje, posmehovanje, ščuvanje, poniževanje, 

obrekovanje ...); 

• ogrožanje varnosti drugih učencev in zaposlenih. 

 

2. TEŽJE KRŠITVE UČENCEV 

• nagovarjanje drugih h kršenju pravil; 

• izsiljevanje drugih učencev 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 učenca, 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. 

Opozarjamo predvsem na PREPOVEDANO FOTOGRAFIRANJE IN SNEMANJE sošolcev in 

učiteljev, razen če ima oseba za to dovoljenje vodstva šole. 

Dodajamo še nekaj nasvetov o obnašanju in komuniciranju na spletu. 

Obnašanje in komuniciranje na spletu – 6 NAJ NASVETOV 

 
1. Pri komuniciranju prek mobilnega telefona in spleta upoštevaj bonton, bodi strpen in 

prijazen. Obnašaj se tako, kot želiš, da se drugi do tebe.  

 

2. Česar ne bi rekel v živo, ne natipkaj online! Ne skrivaj se za anonimnostjo, za 

zaslonom. Na spletu smo pogosto lažje nesramni do drugih, saj svoji žrtvi ne gledamo v 

obraz, to pa ne pomeni, da je tako kaj lažje žrtvi! Poleg tega pa na anonimnost pri takih 

stvareh ne gre računati, saj puščamo elektronske sled 

 

3. Osebo, ki jo želiš fotografirati ali snemati s svojim mobilnim telefonom, prej vprašaj 

za dovoljenje. Če ti tega ne dovoli, je ne smeš fotografirati ali snemati. Mogoče ji ni 

do tega oz. se počuti neprijetno.  

 

4. Ne razpošiljaj sporočil, slik, video posnetkov, ki nekomu škodijo. Razpošiljanje 

posnetkov (pretepov, trpinčenja,..),  ki jih sami prejmemo, naprej svojim prijateljem ni 

OK. S tem se aktivno vključimo v trpinčenje, saj je vsakič, ko si nekdo pogleda ta 

posnetek, žrtev ponovno žrtev. Taka sporočila brišemo! 

 

 

https://safe.si/node/9373/


 

5. Zvonjenje telefona in/ali pogovarjanje med poukom (v živo brez dovoljenja učitelja) 

je nedopustno.  

 

6. Ne širi nestrpnosti in sovražnega govora na spletu! Širjenje sovražnosti na spletu je 

kaznivo dejanje. Ne počni tega, če pa naletiš nanj, prijavi na Spletno oko. 

 

Vir: https://safe.si/nasveti/obnasanje-na-spletu/obnasanje-in-komuniciranje-na-spletu-10-

naj-nasvetov 

http://spletno-oko.si/sovrazni-govor
http://www.spletno-oko.si/
https://safe.si/nasveti/obnasanje-na-spletu/obnasanje-in-komuniciranje-na-spletu-10-naj-nasvetov
https://safe.si/nasveti/obnasanje-na-spletu/obnasanje-in-komuniciranje-na-spletu-10-naj-nasvetov

