Spoštovani starši!
Z namenom, da izboljšamo sodelovanje med učenci in učitelji pri učenju na daljavo, je šola
izbrala enoten komunikacijski kanal MS Teams, za objavo učnih gradiv pa bodo učitelji
uporabljali Arnesovo učilnico.
Učenec bo lahko v učilnico vstopil samo s svojim uporabniškim računom in geslom, zato smo
za vsakega ustvarili e-identiteto oziroma AAI-račun »uporabniško ime v federaciji
ArnesAAI«.
Z dodelitvijo enotne identitete (AAI-računa) bo učenec lahko uporabljal spletno učilnico, MS
Teams, spletne aplikacije, ki se nahajajo na https://aai.arnes.si/storitve, na domač računalnik
bo lahko namestil orodja Office 365 ter pridobil osebni e-naslov.
Nekateri učenci so v lanskem šolskem letu do elektronskih vsebin dostopali preko pametnih
telefonov, ki pa zaradi količine objavljene vsebine niso bili ravno najbolj primeren medij, saj
učenci gradiva zaradi majhnega zaslona niso mogli večkrat natančno prebrati in si ga
natančno ogledati.
Da bi proces dela na daljavo potekal čimbolj nemoteno in bi učenci imeli čim manj težav, vas
prosimo, da nam do četrtka, 27. 8. 2020, na ravnateljica@tonecufar.com sporočite, če doma
nimate dovolj zmogljivega računalnika. Potrudili se bomo, da si bo vaš otrok, če bo potrebno,
ustrezno opremo izposodil v šoli.
Načrtujemo, da bomo v septembru vsem učencem predstavili uporabo računalnika, e-pošte in
spletne učilnice pri učenju na daljavo, učence pa bomo celo leto spodbujali, da uporabljajo
spletno učilnico, kjer bodo učitelji tudi v času pouka v šoli objavljali obvestila, učne liste in
drugo gradivo.
Preden učencu aktiviramo AAI račun (ime.priimek@ucenci.tonetacufarja.si),
potrebujemo vaše soglasje. Učenec ga bo prvi šolski dan oddal razredniku, lahko pa
skeniranega po e-pošti pošljete na: racunalnica@tonecufar.com.
Prosimo, izpolnite spodnje soglasje.
Hvala.
Mag. Tanja Grünfeld, ravnateljica

V Ljubljani, 19. 8. 2020

Zadeva: Soglasje za pridobitev spletne identitete AAI

Učenci bodo v prihodnjih šolskih letih za opravljanje določenih dejavnosti v okviru šole
potrebovali e-identiteto oziroma AAI-račun (opravljanje teoretičnega dela kolesarskega izpita,
sodelovanje v spletnih učilnicah, omogočen dostop do Office 365 in Oblak 365 …).
Hkrati z AAI računom jim bomo dodelili tudi elektronske naslove.
Učenci soglasje oddajo razredniku 1. septembra 2020, lahko pa skeniranega po e-pošti
pošljete na: racunalnica@tonecufar.com
Soglasje velja do pisnega preklica oz. do zaključka šolanja v naši šoli.
Osnovna šola Toneta Čufarja bo varovala vaše osebne podatke in se obvezuje, da bo delovala
v skladu z vso predmetno zakonodajo o varovanju osebnih podatkov, ki velja v Republiki
Sloveniji.

Soglasje za AAI- račun

Ime in priimek učenca: __________________________________________
Naslov in poštna številka: ________________________________________
Datum rojstva: ______________
Razred: __________
Spol: M

Ž

S podpisom se strinjamo s Pravili uporabe omrežja ARNES: http://www.arnes.si/pomocuporabnikom/pravila-uporabe-omrezja-arnes.html (del tega je tudi OŠ Toneta Čufarja)
Podpis staršev oz. skrbnikov:
Podpis učenca:

Datum:

