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V A B I L O  
PODELITEV SPRIČEVAL 

 
Dragi dijaki,  
spoštovani starši, 
 
pred nami je konec pouka v prav posebnem šolskem letu. 
 
Po tem, ko smo več kot polovico letošnjega šolskega leta izpeljali po predvidenem načrtu so nas 
meseca marca doletele izredne okoliščine, ki jih je povzročila pandemija COVID-19. Od sodelujočih 
v vzgojno izobraževalnem procesu so nove okoliščine terjale prilagajanje učnega procesa ter nove 
načine pedagoškega dela. Šolsko okolje se je spremenilo, šole in dijaški domovi so samevali. Pouk 
na daljavo brez medsebojnega razumevanja ter sodelovanja dijakov in učiteljev ter podpore 
staršev ne bi bil uspešen.  
  

Hvala vsem, za vzpostavljeno komunikacijo, za dovoljšno motivacijo ter za opravljeno delo v 

prilagojenem učnem okolju na daljavo. 
 
 

Dijaki, izredno vesel sem, da vas lahko povabimo v šolo, da prevzamete spričevala 
ob zaključku pouka v letošnjem šolskem letu. 
 
Na šoli in v dijaškem domu še naprej izvajamo ukrepe preprečevanja okužbe s COVID-19, zato bo 
prihod v šolo potekal prilagojeno ob upoštevanju ukrepov s katerimi smo vas že seznanili (nošenje 
zaščitne maske, razkuževanje, higiena kašlja, 1,5 m medsebojne razdalje, … - upoštevajte 
prilagojen hišni red in razna druga gradiva, ki smo vam jih že poslali in so objavljena na spletni 
strani šole).  
 
V šolo dijaki prihajate po pripravljenem urniku (glej prilogo). V knjižnico morate vrniti izposojene 
knjige ter gradivo iz učbeniškega sklada, zato navedeno gradivo prinesite s seboj v šolo. Prinesite 
tudi ključ od garderobnih omaric. Garderobne omarice izpraznite, ključ pustite v ključavnici, vrata 
pustite odprta. Iz šole odnesete vaše osebne stvari. 
 
S seboj prinesite tudi izpolnjene in s strani staršev podpisane vpisnice za naslednje šolsko leto. 
Dostop do vpisnice (obrazca) je na spletni strani šole (natisnete, izpolnite). 
 
Na dan prihoda v šolo boste prevzeli tudi vaše osebne stvari iz dijaškega doma, kjer boste ob 
ukrepih preprečevanja okužbe upoštevali tudi dodatna navodila vzgojiteljev.  
 
Veselimo se srečanja v šoli, 
 

      Ravnatelj GSKŠ Ruše: 
Samo Robič, univ. dipl. inž. kem. teh. 

 
Ruše, 18. junij 2020 

http://www.gimnazija-ruse.si/
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Priloga: RAZPORED, NAPOTKI OB PODELITVI SPRIČEVAL 
 
OSNOVNI NAPOTKI ZA IZVEDBO ZADNJEGA DNE POUKA: 
 

 Dijaki upoštevate ukrepe preprečevanja okužbe s COVID-19 in hišni red šole. 

 V šolo pridete le zdravi dijaki. 

 Dijaki upoštevate zdravstvene omejitve prihoda v šolo (odsvetovan prihod). 
 

 V šolo prinesete izpolnjene vpisnice za naslednje šolsko leto (najdete na spletni strani). 

 V šolo prinesete knjige in učbenike (učbeniški sklad), ki jih boste vrnili v knjižnico. 

 Prinesete ključek garderobne omarice. 

 Dijaki izpraznite garderobne omarice, v ključavnico vstavite ključ, vrata pustite odprta. 

 Dijaki posameznih razredov prinesete denar, da poravnate morebiten dolg v fotokopirnici. 
  

 Dijaki po razporedu prevzamete spričevalo ali obvestilo o uspehu. 

 Upoštevate navodila razrednika in učiteljev (upoštevanje preventivnih ukrepov, vrnitev 
učbenikov, vpisnice, …) 

 Dijaki se v šoli prijavite na posamezne izpite (popravni, dopolnilni, predmetni). 

 Dijaki iz dijaškega doma boste prevzeli tudi osebne stvari v dijaškem domu. 
 
RAZPORED PREVZEMA SPRIČEVAL: 

 

Dijaki 1. letnika: TOREK, 23. 6. 2020 

Razred Ura prihoda Učilnica Št. Razrednik Učitelj 

1. a FT 12.00 1aFT in GEO 28 Puconja Jenčič 

1. b FT 12.00 1bFT in 2bFT 27 Jerkovič Dolenc 

1. a KT 12.30 Amfiteater spodaj 19 Pigac / 

1. a G 12.30 ANGLEŠČINA 10 Štok Plej / 

 

Dijaki 3. letnika: SREDA, 24. 6. 2020 

Razred Ura prihoda Učilnica Št. Razrednik Učitelj 

3. a FT 8.00 3aFT in 4aFT 26 Koler K. Ramot 

3. b FT 8.00 3bFT in 4bFT 27 Breznik Ježovnik 

3. a KT 9.00 3aKT in 4aKT 25 Denac Štefok 

3. a G 9.00 Amfiteater zgoraj 13 Marinič / 

 

Dijaki 2. letnika: SREDA, 24. 6. 2020 

Razred Ura prihoda Učilnica Št. Razrednik Učitelj 

2. a FT 12.00 2aFT in 1aKT 27 Tement Ž. Bezek 

2. b FT 12.00 TESTNA 20 Šljivar / 

2. a KT 12.30 FIZIKA 19 Dolgoš / 

2. a G 12.30 2aG 16 Volmajer / 
 

OPOMBA: Tam kjer sta navedeni dve učilnici se dijaki delijo na polovico (npr. 28 dijakov razreda se 
deli: v prvo učilnico prvih 14 po abecedi, ostalih 14 pa v drugo učilnico). 

 

Ravnatelj GSKŠ Ruše: 
Samo Robič, univ. dipl. inž. kem. teh. 

Ruše, 18. junij 2020 
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