
Obvestilo o ponovnem odpiranju šol in zaključku šolskega leta  
 
VRNITEV V ŠOLO in NADALJEVANJA POUKA NA DALJAVO 
 
Dijaki 4. letnikov se boste v šolo vrnili 18. 5. 2020 (zadnja in dokončna potrditev tega datuma naj bi prišla 14. 5. 
2020). V šolo bodo v maju in juniju po presoji vodstva, strokovnih služb in učiteljskega zbora vabljeni tudi tisti dijaki 
nižjih letnikov, ki potrebujejo dodatno učno pomoč  pri utrjevanju snovi in zaključku šolskega leta. Ostali dijaki 
šolsko leto zaključite s poučevanjem in ocenjevanjem na daljavo. 
 
ZAKLJUČEK ŠOLSKEGA LETA  
 
Pouk se za dijake 4. letnikov v skladu s šolskim koledarjem zaključuje 22. maja 2020. Ostali letniki boste pouk 
zaključili po šolskem koledarju (24. 6. 2020).  
 
IZPITNI ROKI ZA DIJAKE 4. LETNIKOV 
 
a) Izboljševanje ocene in popravljanje negativne ocene za dijake 4. letnikov:  27. 5. in 28. 5. 2020. Višate lahko 
oceno pri največ dveh predmetih (če ocene tega predmeta niste višali že lansko leto). Prijavite do 22. 5. 2020 na 
Novem Lopolisu.  
 
b) Popravni izpiti za dijake 4. letnikov:  
Dijaki imajo zagotovljene tri roke popravnih izpitov.  
a) Na (dodatnem) prvem izpitnem roku (27. 5. in 28. 5. 2020) lahko dijak opravlja le izpit iz enega predmeta, kjer 
ima nezadostno oceno. Prijavite se do 22. 5. 2020 na Novem Lopolisu. 
 
b) Ostala dva roka bosta potekala v skladu s šolskim koledarjem (z začetkom 1. 7. 2020 in 17. 8. 2020).   
 
c) Popravni izpiti za dijake ostalih letnikov: 
Ti izpiti bodo potekali v skladu s šolskim koledarjem (z začetkom 1. 7. 2020 in 17. 8. 2020).   
 
POUK V TEDNIH OD  18. do 22. 5. 2020 ter od 25. do 29. 5. 2020  

V tem času bo šola zagotovila obiskovanje pouka maturitetnih predmetov tistim dijakom 4. letnika, ki to želijo 
oziroma potrebujejo, ter omogočila posvet z učitelji drugih predmetov. Za dijake, ki se pouka na šoli ne boste 
udeležili, bodo učitelji gradivo posredovali po enakih poteh,  kot v času pouka na daljavo.  

Pouk bo zaradi izrednih razmer potekal prilagojeno in v skladu s priporočili NIJZ za izvajanje pouka in mature v 
srednjih šolah (navodila sledijo). Eno od navodil je tudi manjše število dijakov v učilnicah. Posamezne oddelke 
oziroma maturitetne skupine bomo (po potrebi)  delili in v skladu s tem pripravili prilagojen urnik.   

Dijaki 4. letnika do 13. 5. 2020 izpolnite prijavo, ki ste jo prejeli na svoj e-naslov (in razredni e-naslov) in označite, 
če boste prihajali k uram (za vsak maturitetni in nematuritetni predmet posebej).   

HIGIENSKI UKREPI IN PROTOKOLI 

Tudi na Gimnaziji Koper bo potrebno upoštevati higienske ukrepe in protokole ravnanja in vedenja v šoli (smernice 
NIJZ). Preko razrednikov in šolske spletne strani boste o njih obveščeni do 16. 5. 2020.  
 
Podatke o skupinah in prilagojen urnik vam bomo posredovali najkasneje 16. 5. 2020.  

 

Bruno Petrič, ravnatelj 


