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Pravila o varni rabi spleta in informacijsko komunikacijske tehnologiie (lKT) za
ucence

1)Varna rabe IKT v Soli

Vsi na Soli si prizadevamo in udimo, da bi racunalnike in druge naprave IKT ucenci in ucitelji
uporabljali varno in odgovorno.

V Soli ni dovoljena uporaba lKT, ki bi na razlidne nadine ogroZala varnost udencev ali
zaposlenih, posegala v njihovo zasebnost ali v zasebnost drugih.

Prav tako v Soli ne dovolimo nobene vrste ravnanj spletnega nasilja in smo dolZni ukrepati,
kadar izvemo za nasilno ravnanje.

2) Uporaba naprav IKT v 6asu pouka

a) Uporaba mobilnih telefonov in drugih pametnih naprav

V casu Solskih dejavnosti (pouk, odmori, dnevi dejavnosti, ostale dejavnostiv okviru Sole)je
prepovedana uporaba vseh naprav IKT (mobilni telefoni, predvajalniki, fotoaparati, kamere,
igralne konzole, pametne naprave). Ucenci morajo imeti mobilne telefone in druge naprave
izklopljene, da ne motijo pouka. Naprave odloZijo v garderobnih omaricah. V 6asu izvajanja
pouka na daljavo pa naprave umaknejo iz udnega okolja.

Udenci so za svoje naprave odgovorni sami. Sola za morebitne poSkodbe in kraje naprav
udencev ne prevzema odgovornosti.

ee ucenec ne upo5teva navodil uditelja in kljub opozorilu uditelja v Soli uporablja svoj mobilni
telefon ali drugo IKT napravo, mu jo ucitelj odvzame, udenec pa jo predhodno izklopi. Uditelj
shrani telefon ali napravo na varnem mestu, straSi pa jo lahko prevzamejo v Soli.

b) Uporaba IKT naprav za namene pouka

Uporabo posameznih naprav lahko za namen pouka odobri posamezni ucitelj. Uciteljdolodi,
katere naprave udenci lahko uporabljajo, za kaj lahko udenci napravo uporabijo in koliko
casa velja to dovoljenje.

Udence pri uporabi IKT v Soli nadzorujejo ucitelji in drugi strokovni delavci Sole. Ucenci
morajo za vsako nedogovorjeno uporabo IKT vpra5ati ucitelja in pridobiti dovoljenje za
omenjeno pocetje.



Udencem so za potrebe izvajanja pedago5kega procesa izdana uporabniSka imena s

pripadajodimi gesli, ki jih ucenci prejmejo s strani ROID. Nacin uporabe storitev s Solskim

radunom doloca Sola glede na potrebe pedago5kega procesa. Uporabni5ki racuni in z njimi
povezani podatki se trajno izbri5ejo iz informacijskih sistemov ob zakljucku Solanja udenca

na Soli.

3. Pravila ravnanja in obnaSanja na videokonferenci

Na videokonfrenco se udenec pripravi: primerno se oblede in ima vse stvari, ki jih bo
potreboval med videokonferenco (pisala, zvezki, delovni zvezki, druge potreb5cine).

- Pri uporabi videokonferencnih orodij morajo ucenci pred vklopom prenosa slike in zvoka
poskrbeti, da iz slike ali zvoka v ozadju niso razvidni osebni podatki, kijih ne Zelijo razkriti
drugim udeleZencem videokonference, (npr. premoZenjsko stanje uporabnika (razni
predmeti ali oprema razlicnih vrednosti, drugi druZinski 6lani ...)

U6enec izbere tiho okolje, v katerem bo spremljal videokonferenco.

Na videokonferenco se udenec prijavi (pridruZi) todno.

- Zallrk, malico ali drug obrok poje pred ali po konferenci.

Ko govori nekdo drug, udenec izkljuci svoj mikrofon.

Ne izklaplja mikrofonov drugim udeleZencem konference, prav tako udeleZencev ne
izklaplja iz videokonferenc.

- ee Zeli kaj povedati, stisne ikono z roko in podaka, da mu uditelj da besedo.

- Aktivno sodeluje in odgovarja na uditeljeva vpra5anja.

Upo5teva spletno etiko in bonton: je strpen, prijazen, ne govori ali ne pi5e Zaljivih besed
oziroma sporodil drugim.

- Spo5tuje zasebnost prisotnih: snemanje videokonference (in objavljanje posnetkov ali
vsebine drugje na spletu ali v drugih aplikacijah za komunikacijo) je strogo prepovedano.

- ee se udenec videokonference ne more udeleZiti, o tem obvesti ucitelja.

Redno spremlja obvestila v svojih ekipah predmetov.

4. Varno ravnanje in obna5anje udencev v spletnem Solskem okolju

Za varno ravnanje na spletu v Solskem spletnem okolju (tako v 6asu izvajanja pouka na
daljavo kot pri izvajanju pouka na spletu v Soli) morajo udenci upo5tevati naslednja pravila:

Na spletu ali v drugih komunikacijskih aplikacijah ne objavljajo nesramnih, Zaljivih,
grozilnih ali posmehljivih sporocil.

Brez dovoljenja ne slikajo in/ali snemajo ucitelja in/ali so5olce.

Ne po5iljajo svojih slik osebam, kijih poznajo le s spleta ali z aplikacrl za komunikacijo.

Ne obiskujejo spletnih strani z neprimerno ali nepreverjeno vsebino.



Ne odpirajo sporocil, priponk ali povezav, ki so jim jih poslale neznane osebe.

Uporabljajo antivirusne programe in poZarni zid ter jih redno posodabljajo.

- V 5oli splet uporabljajo le za pouk oz. za namen, ki ga doloci uditelj.

Nikoli ne objavljajo svojih osebnih podatkov ali osebnih podatkov drugih na spletu.

Gesla skrbno varujejo in jih pogosto spreminjajo.

- ee na spletu najdejo vsebino, ki bi bila koristna za referat, seminarsko nalogo,
raziskovalno nalogo ali izdelek, vedno navedejo vir (spletno stran), kjer so na5li to vsebino.

Nikoli se ne dogovarjajo za sredanje v Zivo z osebo, kijo poznajo le s spleta ali z aplikacij
za klepet.

Ne izvajajo nikakr5nih dejanj, ki bi kakorkoli Skodovala udencem, uditeljem, drugim
osebam, racunalni5ki opremi ali IKT napravam.

Za varno uporabo zasebnih naprav doma so odgovorni star5i ali skrbniki.

5. Podpora Sole

ee ima udenec vpraSanja ali te2ave z uporabo radunalnika, spleta, teZave s povezavo v
videokonference, teZave s poSiljanjem sporodil, lahko vpraSa uditelja ali Solskega
radunalnikarja, ki mu bo pomagal.

ee ima udenec teZave s spletnim nasiljem ali nadlegovanjem, o tem najprej obvesti svoje
starSe, pomagali pa mu bodo tudi ucitelji.

6. Posledice krSitev

V primeru neupo5tevanja pravil uporabe Solskih IKT naprav lahko Sola udencu izrede
naslednje ukrepe:

a) Zadasna prepoved dela in uporabe radunalni5ke opreme v Soli.

b) Predlog vzgojnega postopka po Pravilih Solskega reda2. osnovne Sole Slovenska Bistrica

c) Predlog za povrnitev nastale Skode.

Kr5itve, za katere se izreka ukrep pod tocko a):

- drugo delo, kini namenjeno udenju, alineupoStevanje navodil ucitelja alidrugega delavca
5ole,

neupo5tevanje spletne etike in bontona,

motenje drugih uporabnikov pri delu z radunalni5ko opremo,

- poseganje v nastavitve radunalnika.



Kr5itve, za katere se izreka ukrep pod tocko b):

huj5e motenje udnega procesa pri delu z radunalniSko opremo,

ravnanja, ki imajo elemente spletnega nasilja

Skodljiva uporaba radunalni5ke opreme (brisanje datotek drugih uporabnikov, skrivanje
datotek pod drugim imenom ali v drugi obliki, in5taliranje programov na ra6unalnike brez
dovoljenja ucitelja, uporaba nosilca podatkov brez dovoljenja ucitelja).

Kr5itve, za katere se izreka ukrep pod tocko c):

huj5e motenje udnega procesa pri delu z racunalni5ko opremo,

vdiranje v spletne storitve drugih, v brezZieno omreZje Sole ali uporabljati Zicno omreZje
s svojo napravo brez predhodnega soglasja Sole,

poseganje v radunalni5ko programsko in strojno opremo, okvara racunalnika ali okvara
druge radunalni5ke opreme.

Stro5ke popravila namernih po5kodb ali unidevanja opreme poravna udenec oziroma
njegovi star5i.

Dejanja, ki imajo elemente kaznivega dejanja, prijavimo policiji.

7. Seznanitev udencev s Pravili o varni rabi spleta IKT za u6ence

Ta pravilnik zacne veljati dan po objavi.

S temi Pravili se udenci seznanijo tako, da Sola preko e-asistenta ta Pravilnik po5lje star5em,
razredniki pa ga preko Solskih e-naslovov po5ljejo udencem.

Datum. 13. 11.2020
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