Koper, 4. 3. 2021

Spoštovani dijaki in starši.
V tednu od 8. 3. do 12. 3. 2021 bo pouk potekal tako:
1. Dijaki od 1. do 3. letnika se vrnejo v šole po C-modelu. Na Gimnaziji Koper bomo C-model izpeljali
tako, da bodo po en teden v šoli dijaki 1. letnika in dijaki 2. d in 3. d, naslednji teden pa dijaki 2. a, 2. b, 2. c
in 2. e ter dijaki 3. a, 3. b, 3. c in 3. e.

V ponedeljek, 8. 3. 2021, torej v šolo, po urniku, pridejo dijaki:

1. a, 1. b, 1. c, 1. d, 1. e, 2. d, 3. d
2. Dijaki 4.

letnika so v šoli po b-modelu (ves čas).

NAVODILA
Še vedno bodo oddelki imeli pouk v matičnih učilnicah (enakih kot pred zaprtjem šol). Opozarjamo vas na
dosledno upoštevanje higienskih navodil:
1. Maske imejte ves čas na obrazu – tudi med odmori.
Dragi dijaki. Mnogi med nami so se že srečali s posledicami te bolezni na bližnjih in želeli bi, da bi vsak od vas s
prijaznostjo in solidarnostjo pomagal vsem, ki ščitimo ljudi okrog sebe. Starše pri tem prosimo za pomoč in podporo.
V primeru zdravstvenih težav pri uporabi zaščitne maske, vas prosimo, da se obrnete na vodstvo šole. Pogovorili se
bomo in iskali individualne rešitve za izpeljavo pouka.

2. Ob vstopu v šolo in vsakokratnem vstopu v kateri koli šolski prostor (učilnica, stranišča …) vsak vsakič
razkuži roke.
3. Ves čas se držimo varne razdalje – vsaj 1,5 metra.
4. Učilnico prezračimo na vsakih 30 minut (med 5-minutnim odmorom in enkrat med uro).
5. Med glavnim odmorom lahko greste na malico iz šole, vendar vas prosimo, da upoštevate vse ukrepe, ki
jih že poznamo (po hodnikih se gibljete z masko na obrazu in na razdalji, ob vrnitvi razkužite roke, tudi
zunaj se držite navodil NIJZ-ja).
Bruno Petrič, ravnatelj

