
V skladu z 8. točko 3. člena Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah  (Uradni list RS, št. 30/2018) ter 

priporočili NIJZ za delo v razmerah, povezanih s covid-19, ravnatelj Srednje šole za lesarstvo v šolskem 

centru Škofja Loka določam 

 

DOPOLNITVE K ŠOLSKIM  PRAVILOM SREDNJE ŠOLE ZA LESARSTVO 

 

                  1. člen 
                                                                                  (vsebina) 
Dopolnitve določajo: 

- pravila vedenja dijakov v šoli v razmerah, povezanih s kovid-19 
- ukrepanje v primeru kršitve pravil. 

 
             2. člen 

                                              (pravila vedenja v razmerah, povezanih s kovid-19) 

Da bi v času nevarnosti okužbe s kovid-19 ohranili svoje zdravje in zdravje drugih udeležencev 
izobraževalnega procesa, so dijaki dolžni dosledno upoštevati navodila, ki jih je v ta namen 
pripravila šola: 

• v šolo lahko vstopajo le zdravi dijaki, 

• pred vstopom v šolo si morajo dijaki razkužiti roke in nadeti zaščitno masko, 

• pred vstopom v učilnico si morajo dijaki razkužiti roke, 

• pri menjavi učilnice (npr. prehod v računalniško učilnico, telovadnico) je obvezna 
uporaba zaščitne maske, 

• dijaki med odmori svoje učilnice praviloma ne zapuščajo, razen kadar je potrebna 
menjava zaradi pouka v računalniških učilnicah in ŠVZ, 

• v skupnih prostorih šole (hodnik, garderoba, toaletni prostori …) in ob vsakem izhodu iz 
matične učilnice je obvezna uporaba zaščitne maske,  

• zadrževanje na hodnikih brez utemeljenega razloga ni dovoljeno, 

• dijaki različnih oddelkov se v šoli med seboj praviloma ne družijo, izjema je, kadar je to 
potrebno zaradi same organizacije dela, 

• dijaki morajo tekom malice upoštevati ukrepe za preprečevanja virusa, v primeru 
obedovanja v jedilnici pa dosledno upoštevati razpored odhodov na malico, 

• šolskih potrebščin, pripomočkov in drugih predmetov si dijaki med seboj ne izmenjujejo 
in ne izposojajo. 
 

                                                                             3. člen 
                                                        (ukrepanje v primeru kršitev) 
Ukrep začasne prepovedi prisotnosti pri pouku določenega dne se izreče dijaku, ki pride v šolo 
brez predpisane zaščitne maske. Odsotnost je neopravičena.  
Neupoštevanje pravil vedenja v razmerah povezanih s kovid-19 predstavlja ogrožanje svojega 
zdravja oz. življenja ali zdravja drugih, kar sodi med najtežje kršitve šolskega reda, za katere se 
dijaku lahko izreče ukrep izključitve iz šole. 
 

                                                                            4. člen 
                                                                       (veljavnost) 
Dopolnitve pričnejo veljati 1. 9. 2020 in veljajo do preklica. 
 

                                                                                                                                              Ravnatelj: Milan Štigl 


