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1. VSTOP V ŠOLO in GIBANJE V ŠOLSKIH PROSTORIH
a) Na vhodu in v skupnih prostorih bodo zjutraj ob prihodu in v času glavnega odmora dežurni učitelji, ki bodo
skrbeli, da se bodo upoštevala higienska navodila (pravilno nameščena maska, razkuževanje rok, varna razdalja med
osebami, gibanje po označenih poteh).

b) Ob vstopu v šolo v šolo (VSTOPATE skozi glavni vhod – Cankarjeva ulica) in ob vstopu v učilnico si vsak

razkuži roke.

c) Dijaki v šolo vstopate posamično in z masko na obrazu (prinesete jo s seboj). V skupnih
prostorih (hodniki, stranišča) si jo tudi sicer vedno nadenete. Odpravite se do svoje matične učilnice, do omaric
lahko greste, a se ob njih ne zadržujete.
č) Ves čas (ob morebitnem čakanju v vrsti pred šolo, ob hoji po hodnikih do učilnic, v učilnicah, ob odhodu na
stranišče …) se vsi držite predpisane varne razdalje (vsaj 1,5 m).

d) Dijaki se med odmori in po koncu pouka ne zadržujete na hodnikih, ob omaricah, v atriju …

f) Dijaki uporabljate stranišča le v tistem delu šole, v katerem je vaša matična učilnica (le-ta je navedena v 5.
točki).

2. POUK in DELO V RAZREDU
a) Dijaki imate določene matične učilnice (5. točka). Pri predmetih, kjer se delite na skupine (izbirni

predmeti, italijanščina, strokovni predmeti v umetniških oddelkih) oz. pri ŠVZ, po pravilih za gibanje v skupnih
prostorih odhajate v drugo učilnico/na stadion/v telovadnico.
b) Reditelji natančno sporočate prisotne/odsotne dijake.

c) V času pouka, ko ste dijaki na svojih mestih, masko lahko snamete.

č) Športna vzgoja bo do novembrskih počitnic potekala večinoma na prostem. Vsa navodila boste dobili pri
svojih učiteljih ŠVZ.

č) Higiena:
•

Dijaki si med seboj ne izmenjujete in ne izposojate ničesar oz. stvari pred uporabo obvezno razkužite.

•

Učitelji in dijaki učilnice redno zračijo. V specialnih učilnicah ob menjavi dijakov učitelji razkužijo pripomočke,
npr. tipkovnice, mikroskope …

•

Ob vstopu v vsak razred si vsak umije ali razkuži roke.

•

Pazite na higieno kašlja.
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3. ODMORI
a) Dijaki v 5-minutnih odmorih učilnic ne zapuščate, uporabite lahko stranišča v delu šole, kjer je vaša
matična učilnica.
b) Med glavnim odmorom lahko dijaki zapustite šolo, vendar morate pri tem upoštevati vse higienske
ukrepe.
c) Zapuščanje

učilnic pred glavnim odmorom poteka po naslednjem protokolu:

Učilnice okrog atrija

izhod na šolsko igrišče: po vrsti U17, U18, U16, U15.

Novo pritličje in B-stavba
Novo nadstropje
Staro nadstropje
Pritličje

izhod na Martinčev trg: po vrsti B3, B2, B1; U 11, U12, U13, U14.

glavni vhod/Cankarjeva: po vrsti U21, U22, U23, U24
Martinčev trg: po vrsti U29, U25, U26, U27, U28
glavni vhod/Cankarjeva: po vrsti U01, U02, U03

V šolo VSTOPATE vedno skozi glavni vhod (Cankarjeva ulica) ob upoštevanju vseh higienskih ukrepov.
Dijaki zapustite šolo v vrsti, iz razreda greste šele, ko oddelek iz učilnice bližje izhodu zapusti posamezni
trakt šole.

4. DRUGE DEJAVNOSTI
O izpeljavi medpredmetnih ekskurzij, projektnih dni, koncertov, o razstavah, ekstemporu, projektnih
dejavnostih, mednarodnem projektnem delu … se bomo v tem šolskem letu odločali glede na sprotna
navodila NIJZ in MIZŠ. Na Gimnaziji Koper bomo poskušala izpeljati vsaj tiste dejavnosti, pri katerih bo
mogoče upoštevati njihova navodila.
Dijaki, ki se boste teh dejavnosti udeleževali, boste morali dosledno upoštevati higienska pravila in navodila
učiteljev (ter o tem podpisati izjavo).
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5. MATIČNE UČILNICE (v času trajanja ukrepov preverjajte spremembe učilnic na spletni strani in na
zaslonih v šoli).

1. A
1. B
1. C
1. D
1. E
2. A
2. B
2. C
2. D
2. E

U 18
U 15
U 11
U 16
U 01
U 14
U 12
U 13
U 27
U 02

3. A
3. B
3. C
3. D
3. E
4. A
4. B
4. C
4. D
4. E

U 24
U 22
U 23
U 21
U 03
U 28
U 17
U 25
U 29
B3

V urah z delitvami skupin bomo uporabljali tudi učilnice B1 in B2 (likovniki), atrij in čitalnico šolske
knjižnice. Več o prostorski razporeditvi vam bodo pojasnili razredniki in posamezni učitelji.

6. PROTOKOL OB POJAVU BOLEZNI
Če se pojavijo simptomi, ki kažejo na Covid-19, dijaka ali zaposlenega spremimo v B-stavbo (B 4 – učilnica,
kjer se pišejo POZ s podaljšanim časom oz. kjer potekajo izpiti). Nato obvestimo ravnatelja, pomočnico
ravnatelja oz. tajništvo šole in steče protokol.

Bruno Petrič,
ravnatelj

