Celje, 30. 4. 2021

Obvestilo
Spoštovani dijaki, cenjeni starši!
Obveščamo vas, da nadaljujemo v prihajajočem tednu, tj. od ponedeljka, 3. 5. 2021, z izvajanjem pouka po že
znanem prilagojenem modelu C ob upoštevanju strogih zdravstvenih ukrepov.
Dijaki zaključnih letnikov in nižjega poklicnega izobraževanja (S-1. k in S-2. k) se izobražujejo v šoli ves
čas. Ostali dijaki se bodo izmenično izobraževali en teden v šoli in en teden na daljavo.
Skupina A začne s poukom v šoli 3. 5. 2021:
• skupino A sestavljajo: S-1. a, S-1. b, M-1. c, M-1. d, M-1. e, M-1. h, S-1. i, S-1. j, M-2. d, M-2. h in S-2. i;
• v šoli bodo vsi dijaki navedenih oddelkov;
• pouk bo potekal po urniku praviloma v matičnih učilnicah/specializiranih učilnicah in delavnicah.
Skupina B ima od 3. 5. do 7. 5. 2021 v celoti pouk na daljavo – tudi praktični pouk izvajamo na daljavo:
• skupino B sestavljajo: M-1. f, S-1. g, S-2. a, S-2. b, M-2. c, M-2. e, S-2. j, S-3. a, S-3. b, M-3. c, M-3. d,
M-3. e.
V ponedeljek, 10. 5. 2021, se skupini zamenjata – v šolo pride skupina B, če ne bo drugačnih navodil
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
Dijaki M-3. f in S-3. g nadaljujejo z opravljanjem PUD-a pri delodajalcih.
Tudi posamezni dijaki S-2. i, S-2. j in S-3. h nadaljujejo z delom pri delodajalcih.
Vljudno prosimo dijake, ki bodo bivali v dijaškem domu v tednu od 3. 5. 2021 naprej, da čimprej pošljejo
svojemu vzgojitelju v dijaškem domu sporočilo, v katerem vnaprej napovejo, da bodo bivali v dijaškem domu.
Kdor bo v ponedeljek, 3. 5. 2021, malical v šoli, se mora prijaviti po že znanem protokolu do petka, 30. 4. 2021.
Vljudno prosimo, da prihajajo v šolo zdravi dijaki. V primeru slabega počutja ostanite doma oz. ravnajte v skladu s
protokolom šole.
Pazite nase in ostanite zdravi.
Ravnateljica
Simona Črep

