SREDNJA ŠOLA IZOLA

NAVODILA ZA DIJAKE
POPRAVNI, DOPOLNILNI IN PREDMETNI IZPITI V ČASU V
ČASU, KO SE V DRŽAVI POJAVLJAJO POSAMIČNI PRIMERI
COVID-19
Prejeli ste »Razpored popravnih, dopolnilnih in predmetnih izpitov. Pred udeležbo na izpitih si
ponovno temeljito preberete »Navodila za dijake ob prihodu v šolo za zaključek pouka v srednjih
šolah in zaključek bivanja v dijaškem domu ob koncu šolskega leta 2019/2020, v času, ko se v državi
pojavljajo posamični primeri COVID-19« ter jih upoštevajte.
Ob navodilih vas prosimo, da dosledno upoštevate še naslednja navodila in priporočila.

1. PRIHOD IN ODHOD
1. S seboj prinesite »Izjavo staršev/dijaka/odraslega* pred vstopom v šolo ob sproščanju ukrepov
za zajezitev širjenja COVID-19« (priloga) - brez podpisane izjave vstop v šolo ne bo mogoč.
2. Vstop v šolo je na vhodu iz šolske ploščadi.
3. Pred vstopom v šolo si nadenite masko (priskrbite si jo sami), ki jo morate nositi ves čas gibanja
in zadrževanja v šoli. Vse osebe v objektu šole nosijo maske.
4. Za uro prihoda v šolo upoštevajte pričetek izpita, s tem, da se pred vhodom v šolo zberete 5
minut pred pričetkom. Strokovni delavec, vas bo pozval k vstopu. Na poziv k vhodu počakajte na
ploščadi, upoštevajte primerno socialno distanco (1,5 – 2m).
5. Ob vstopu v šolo si razkužite roke.
6. Po zaključku izpita vas bo strokovni delavec pospremil do izhoda. DEŽURNI/VZDRŽEVALEC
ZUNAJ, DA NADZORUJE

2. UČILNICA IN POTEK IZPITA
1. Ob prihodu v učilnico si temeljito umijte roke v skladu s priporočili NIJZ.
2. Poiščite svoje mesto, ki bo označeno – pisni del.
3. Ko se usedete na svoje mesto, lahko masko odložite na papirnato brisačo na klop ali v vrečko. V
primeru, da se vam učitelj približa (delitev gradiva, razlaga, pobiranje gradiva …) na manj kot 1,5
do 2 m, si nadenite masko.
4. S seboj prinesite pisalo in rezervno pisalo ter dovoljene pripomočke (pripomočkov si zaradi
možnosti prenosa ni dovoljeno izmenjevati).
5. Ves čas zadrževanja in gibanja po učilnici upoštevajte primerno socialno distanco (1,5-2 m).
6. Na ustnem izpitu predsednik šolske izpitne komisije pozove dijaka, da si izbere izpitni listek. Dijak
izbere izpitni listek, tako da nakaže izbiro. Izpitni listek izvleče predsednik izpitne komisije po
predhodnem razkuževanju rok in ga izroči dijaku.
7. Po zaključku izpita počakajte na svojem mestu, da vas strokovni delavec pospremi do izhoda.
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