
 

 

                       4. 3. 2021 

Drage dijakinje, dragi dijaki, cenjeni starši,  

obveščam vas, da v naslednjem tednu začenjamo s poukom po MODELU C. Tako bo 

polovica razredov v šoli in druga polovica razredov na izobraževanju na daljavo. Okrožnici 

bomo priložili tudi tedenski načrt za vsak razred. Po tem modelu bodo tudi za izobraževanja 

na daljavo vse ure pouka kontaktne.   

8. 3. 2021 nadaljujete pouk v šoli, razen v primerih izrečene karantene, naslednji razredi: 

 Vsi dijaki v nižjem poklicnem programu: 1.G, 1.H, 1. K, 2.G, 2. H. 

 Vsi dijaki zaključnih letnikov programov SPI, SSI, PTI, GIMNAZIJA:  
            3. IO, 3. CDE, 3J, 4. BF, 4. Č, 4. N, 5. BD, 5. ČDFD, 4. L, 4. M. 

 1BČF, 1L, 1M, 1N, 4ČDFD. 

 Dijaki, ki opravljate praktični pouk na šoli – pridete skladno z urnikom in 

razporedom. Nekateri ostajate še naprej na deloviščih. Če je kdo v dilemi, pokličite 

organizatorko praktičnega pouka go. Veroniko Gorjanc  

 Posamezni dijaki v predhodnem dogovoru (svetovalna služba, vaje oz. projektne 

naloge v sklopu zaključevanja izobraževanja). 

Pouk se bo izvajal v matičnih razredih, brez prehajanja med razredi. 

Organizirana bo topla malica, organizatorka prehrane vas je za prihodnji teden že 

prijavila na obrok. V kolikor bi kdo svojo malico raje prinesel s sabo, se od šolskega 

obroka odjavi. (Morda bo za posamezne dneve za dijake na praktičnem usposabljanju v šoli 

organizirana malica za sabo.) 

Urnik pouka je objavljen v eAsistentu. Poglejte še v nedeljo zvečer, saj so lahko še aktualne 

spremembe. 

Mi se zelo veselimo, da lahko nadaljujemo z izobraževanjem v šoli   . 

Ker pa virusa še nismo premagali, je pomembno, da se vsi ravnamo odgovorno do sebe in 

do drugih. Upoštevajmo vse preventivne ukrepe. V naših pravilih smo sprejeli: 

 nosimo maske ves čas, tudi v razredih, 

 upoštevamo varnostno razdaljo (1,5 - 2m),  

 upoštevamo in izvajamo higieno rok,  

 zračimo prostore, 

 v šolo prihajamo le zdravi, brez znakov bolezni. 

Srečno in pogumno v šolo.  

Vse dobro, pazite nase in svoje najbližje.                                                

        Andreja Ahčin, ravnateljica 


