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Os ov i podatki o šoli







Ravnateljica: Špela Škof Urh
Šolska svetovalna delavka: Tanja Hočevar Ziherl
Organizatorka OIV: Vladimira Krajnik
Tajnica šole: Marjeta Belak
Raču ovodki ja: Tanja Karlovče
Vodja šolske prehra e: Ire a Šter a

Telefo ske številke:


Taj ištvo: 01/547 41 00



Ravnateljica: 01/547 41 02



Organizatorka OIV: 01/547 41 06



Zbornica: 01/547 41 13



Svetoval a služ a: 01/547 41 08



K již i a: 01/ 547 41 15



Taj ik ŠMK za sploš o

aturo: 01/ 547 41 30

Uradne ure:
Taj ištvo: vsak dan od 11.00 do 13.00;
Šolska svetoval a delavka: vsak da od
skupnih govorilnih ur in po dogovoru.

.

K již i a: po edeljek, torek i četrtek od .
od 7.30 do 11.15.

do
do

.

, popold e v času
.

, sreda i petek

Telefaks: 01/547 41 11
Tra sak ijski raču : 01100-6030694218
Matič a številka: 508 431 8000
Davč a številka: 79887520
Svetovni splet: www.gimoste.si

3

Uporabne spletne strani:


www.gimoste.si/moodle



www.fb.com/gimoste



www.gimoste.si/gim/sola/pravilnik.html

Orga i šole
1.
2.
3.

Uprav i orga i šole
Strokovni organi šole
Svet šole:
 dva predstavnika ustanovitelja,
 predstav ik est e o či e,
 pet predstav ikov šole,
 dva predstavnika dijakov/dijakinj,
 trije predstav iki staršev.

Svet staršev
Delo šole starši spre ljajo tudi v Svetu staršev, ki je posvetoval i orga
rav atelja i učiteljskega z ora. Sestavljajo ga starši, izvolje i a
oddelč ih roditeljskih sesta kih.
Skupnost dijakov
Organizirana je v oddelč ih skup ostih, ki iz irajo predstav ike za šolsko
dijaško skup ost. Mentorica dijaške skup osti v šolske letu
8/2019
je Alenka Slak, somentorica je Marjetka Sertić.
Učiteljski z or
Učiteljski z or je razvršče po pred et ih aktivih.
POUČUJEJO

ZAPOSLENI

Aktiv učitelji slove šči e
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Erika Božič

SLO

Kristi a Hočevar

SLO

Marjana Jus

SLO

Natalija Knol

SLO
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POUČUJEJO

ZAPOSLENI
Katja Vidmar

SLO

Aktiv učiteljev

ate atike

Špela Bogolin

MAT

Lovro Dretnik

MAT

Alenka Kolenc

MAT

Marjetka Sertić

MAT

Aktiv učitelji a gleškega jezika
Tatjana Kopitar

ANG

Da ija a Mihić

ANG

Polona Pika Plestenjak

ANG

Da a Božič

ANG

Aktiv učitelji drugega tujega jezika (NEM, ITA, ŠPA, FRA)
Darja Jerebic

NEM

Nataša Kohek

NEM

Andreja Stres

ITA, FRA

Ire a Eršte

ŠPA

Aktiv učiteljev druž oslovja
Merlin Gulan Lokar

ZGO

Vladimira Krajnik

ZGO, SOC, organizatorka OIV

Željko Led ik

ZGO

Bojan Golc

GEO

Kornelija Sraka

GEO

Breda Kecur

SOC

Nataša Krošel

PSI

Mateja Gregorič Jagodi

FIL

Aktiv učitelji u et osti, glas e, k již i e
Ire a Šter a

LUM, UZG

Mateja Jakša Jurkovič

GLA

Katari a Jesih Šter e

k již ičarka

Aktiv učitelji kemije in biologije
Ale ka Perko Bašelj

BIO
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POUČUJEJO

ZAPOSLENI
Nataša Pavlina Skaza

BIO

Polonca Nabergoj Grum

KEM

Mojca Orel

KEM

Aktiv učiteljev fizike i i for atike
Aleš Razi ger

FIZ

Mateja Erjavec

FIZ

Darjan Mihelec

INF

Aktiv učiteljev šport e vzgoje
Miha Bavčar

ŠV)

Suzana Gomilar

ŠV)

Alenka Slak

ŠV)

Svetovalna delavka
Tanja Hočevar )iherl

šolska svetoval a delavka

K již i a: Katari a Jesih Šterbenc, Dijana Grgurič-Vidic, Darja Jerebic
(delno)
Laborantka: Ljudmila Vrhovnik (BIO, KEM), Maja Glavič FI)
Vzdrževale raču al iške opre e: Gorazd Kovačič
Hiš ik: Matjaž Krošelj
Na šoli sta zaposlena dva spremljevalca gibalno oviranih dijakov.
Razredi in razredniki
V šolske letu
8/2019 smo v gimnazijski program vpisali 16 oddelkov
(4 prve, 4 druge, 3 tretje in 4 četrte letnike gimnazije ter 1 oddelek
maturitetnega tečaja .
Razred
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Razrednik

Nadomestni razrednik

1. A

Miha BAVČAR

Mateja Jakša Jurkovič

1. B

Nataša PAVLINA SKA)A

Katja Vidmar

1. C

Polona Pika PLESTENJAK

Ire a Šter a

1. D

Kornelija SRAKA

Aleš Razi ger

2. A

Suzana GOMILAR

Željko Led ik
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Razred

Stiki

Razrednik

Nadomestni razrednik

2. B

Nataša KLEMENT

Breda Kecur

2. C

Erika BOŽIČ

Nataša Krošelj

2. D

Marjetka SERTIĆ

Mojca Orel

3. A

Alenka SLAK

Mateja Gregorič Jagodi

3. B

Lovro DRETNIK

Polona Nabergoj Grum

3. D

Ire a ERŠTE

Špela Bogoli

4. B

Vladimira KRAJNIK

Natalija Knol

4. C

Marjana JUS

Da a Božič

4.D

Merlin GULAN LOKAR

Alenka Kolenc

4. E

Ale ka PERKO BAŠELJ

Da ija a Mihić

5. M

Bojan GOLC

Darjan Mihelec

ed šolo i starši

Želi o, da starši/skrbniki redno obiskujete roditeljske sestanke in
govorilne ure. Na skupnih govorilnih urah so prisotni vsi učitelji, ki
poučujejo v vaše razredu. Seznam dopoldanskih govorilnih ur je
o javlje a šolski splet i stra i.
Roditeljski sestanki
Letnik

1. sestanek

2. sestanek

3. sestanek

1. letniki

6. 9. 2018

17. 1. 2019

16. 4. 2019

2. letniki

6. 9. 2018

17. 1. 2019

16. 4. 2019

3. letniki

6. 9. 2018

17. 1. 2019

16. 4. 2019

4. letniki

6. 9. 2018

17. 1. 2019

16. 4. 2019

Govorilne ure
Skupne govorilne ure bodo v naslednjih dneh:


23. 10. 2018 (od 16.30 do 18.00),



18. 12. 2018 (od 16.30 do 18.00),



16. 4. 2019 (od 17.00 do 18.00).
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Če je učitelj a da skupnih govorilnih ur služ e o odsoten, bodo dijaki
na to opozorjeni. Odsotnega učitelja oste lahko o iskali dopoldne, ko
ima individualne govorilne ure oziroma se dogovorili za drug termin.
Individualne govorilne ure
Učitelji imajo individualne govorilne ure vsak teden. Razpored je
o javlje a oglas i deski šole i a šolski splet i stra i.
V d eh, ki so po šolske

koledarju pouka prosti, govoril ih ur i.

V juniju potekajo (zaradi spremenjenega urnika) govorilne ure po
predhodnem dogovoru.

Šolska svetoval a služ a
Šolska svetoval a delavka je Ta ja Hočevar )iherl, ki nudi strokovno
po oč dijako , starše i učitelje ter pušča odprte ož osti za
ko u ika ijo i sodelova je vseh udeleže ev. Koordi ira i izvaja
preve tiv e aktiv osti v šoli v obliki delavnic in predavanj za dijake in
starše. Prav tako po aga dijako pri uč ih težavah in v osebni stiski.
Strokov a po oč poteka v i dividual i ali skupi ski o liki. Četrtošol e
pomaga pri izbiri fakultete in poklica, izvaja vpis novincev v prvi letnik in
aturitet i tečaj, svetuje pri preusmeritvah, zadolže a je za izred i vpis,
prepis ali izpis dijakov …

Matura
Andreja Stres je tajnica šolske aturitet e ko isije i je zadolže a za
prijave, odjave, razporede in vodenje maturitetne dokumentacije. Dijake
i starše sez a ja s pose ost i Pravil ika o aturi. Pravilnik o maturi
in aktualne informacije o maturi so objavljeni a splet i stra i šole.

Šolska k již i a
Šolska k již i a je s svojo dejav ostjo i z gradivom redni del vzgojnoizo raževal ega dela. Dijake in druge uporabnike navaja na samostojno
upora o k již ega gradiva i k již ič ih po agal ter sodeluje s
profesorji pri uvaja ju ovih i drugač ih o lik dela. V k již i i potekajo
i liopedagoške ure, ure k již i e i k již ič e vzgoje ter ure OIV. Kaj
lahko poč e o v k již i i i kako se vede o, določa pose e del šolskih
pravil (k již ič i red). V k již i i so a ešče i raču al iki, ki jih dijaki
uporabijo pri opravlja ju različ ih alog.
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Šolska prehra a
Skupaj s po ud iko
ali e a aši gimnaziji (K-NORMA, proizvodnja
živil, d.o.o. i čla i ko isije za adzor kakovosti se o o trudili ponuditi
dijakom kakovostno i raz oliko šolsko prehra o. Cena malice je 2,42
evra. Dijaki imajo na voljo več različ ih menijev.
Organizatorka šolske ali e je Ire a Šter a . Na splet i stra i šole so
objavljena navodila za prijavo oz. odjavo od malice. Prijavo a šolsko
prehrano oddajo starši, skr iki i druge ose e, pri katerih so posamezni
dijaki v oskrbi. Oddajo jo junija za naslednje šolsko leto ali kadar koli med
šolskim letom, in sicer na obrazcu, ki se hrani do konca tistega šolskega
leta, za katero je bila prijava oddana. Prijavo lahko kadar koli prekličete.
Preklic velja z naslednjim dnem po prejemu preklica.
Naroča je in prevzem šolske prehra e
Naroča je a šolsko prehrano bo potekalo prek sistema LoPolis.
Vsi dijaki odo ali o prevze ali z dijaško izkaz i o.

Uč e iški sklad
Uč e ike si lahko izposojajo dijaki Gimnazije Moste za tretjino ali ižjo
e e uč e ika. Izposojamo komplete uč e ikov, ki so jih iz rali učitelji.
Dijak mora knjige vrniti zadnji dan pouka in hkrati oddati prijavo za novo
šolsko leto. Vse informacije glede obsega uč e iškega sklada i ači a
izposoje ajdete a šolski splet i stra i i v k již i i. Skrbnica
uč e iškega sklada je v letoš je šolske letu k již ičarka Katari a
Jesih Šter e .

Zdravstveno varstvo
V času pouka udi dijako
aše šole uj o zdrav iško po oč dispa zer
za otroke i šolsko ladi o v zdravstve e do u v Mostah )dravstve i
dom Ljubljana, enota Moste-Polje). V drugih primerih se morajo dijaki
o račati a svoje ose e zdrav ike. Ti dijako izdajo opravičila za daljšo
odsotnost in morebitno oprostitev od pouka šport e vzgoje. Krajše
odsot osti pis o opravičijo starši i skr iki. Če se dijak počuti slabo,
pokliče o starše, zato potre uje o jihove telefo ske številke i toč e
naslove. Pristoj a zdrav i a za ašo šolo je dr. Ire a Gorišek.
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Za dijake 1. in 3. letnikov so organizirani sistematski zdravstveni pregledi
v zdravstvenem domu v Mostah, in sicer v okviru zdravstvene vzgoje,
obveznega dela iz ir ih vse i . Če dijak na organiziranem sistematskem
pregledu manjka, ga mora do konca šolskega leta opraviti sam in
organizatorki OIV prinesti ustrezno pisno potrdilo.

Šolski sklad
Šolski sklad v adaljeva ju ŠS deluje po predpisih. Osnovni namen
delova ja ŠS je kritje stroškov, ki jih šola e ore kriti iz drugih virov.
Uprav i od or ŠS spreje a odločitve o viši i prispevka i pora i z ra ih
sredstev po uskladitvi predlogov učiteljev oziroma aktivov, Sveta staršev
i vodstva šole. Pripravi let i ačrt dela, o ko u šolskega leta pa
predstavi poročilo Svetu šole.

Šolski zvo e
Pouk poteka dopoldne. Razpored šolskih ur je asled ji:
Šolska ura

Trajanje

predura
1. ura

7.10 – 7.55
8.00 – 8.45

2. ura
3. ura
4. ura

8.50 – 9.35
9.40 – 10.25
10.30 – 11.15

5. ura
6. ura

11.20 – 12.05
12.10 – 12.55

7. ura
8. ura
9. ura

13.00 – 13.45
13.50 – 14.35
14.40 – 15.25

10. ura

15.30 – 16.15

V času izvaja ja sploš e
čas.
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ature je lahko ur ik podaljša v popolda ski
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Učitelji po ka i etih, jihove telefo ske številke in elektronska
pošta
Klet
547 41 26

Miha Bavčar

ka i et ŠV)

(miha.bavcar@gmoste.si)

547 41 27

Alenka Slak (alenka.slak@gmoste.si), Suzana
Gomilar (suzana gomilar@gmoste.si)

ka i et ŠVZ

Pritličje
547 41 14
kabinet SLO

Erika Božič (erika.bozic@gmoste.si), Kristina
Hočevar (kristina.hocevar@gmoste.si), Marjana
Jus (marjana.jus@gmoste.si),
Katja Vidmar (katja.vidmar@gmoste.si)

547 41 22
kabinet NEM
547 41 25
kabinet FRA, ITA, ŠPA,
SLO

Darja Jerebic darjajere i @g oste.si , Nataša
Klement (natasa.klement@gmoste.si)
Andreja Stres (andreja.stres@gmoste.si), Irena
Eršte (irena.erste@gmoste.si), Natalija Knol
(natalija.knol@gmoste.si)

1. nadstropje
547 41 15
INF

Gorazd Kovačič (gorazd.kovacic@gmoste.si),
Darjan Mihelec
(darjan.mihelec@gmoste.si)

k již i a

Katari a Jesih Šterbenc (katarina.jesihsterbenc@gmoste.si)

547 41 16

Tatjana Kopitar (tatjana.kopitar@gmoste.si),
Damija a Mihić (damijana.mihic@gmoste.si),

547 41 15

2. nadstropje

kabinet ANJ

547 41 17
kabinet GEO, ZGO

Polona Pika Plestenjak (polona.pikaplestenjak@gmoste.si), Da a Božič (dana
.bozic@gmoste.si)
Bojan Golc (bojan.golc@gmoste.si), Merlin
Gulan Lokar (merlin.gulan-lokar@gmoste.si),
Kornelija Sraka (korenlija.sraka@gmoste.si),
Željko Led ik (zeljko.lednik@gmoste.si)
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547 41 18
kabinet MAT

547 41 19
ka i et KEM, ŠOK

Špela Bogoli (spela.bogolin@gmoste.si), Lovro
Dretnik (lovro.dretnik@gmoste.si), Alenka
Kolenc (alenka.kolenc@gmoste.si), Marjetka
Sertić (marjetka.sertic@gmoste.si)
Mojca Orel (mojca.orel@gmoste.si), Polona
Nabergoj Grum (polona.nabergojgrum@gmoste.si), Ljudmila Vrhovnik
(ljudmila.vrhovnik@gmoste.si)

3. nadstropje
547 41 12
kabinet FIZ, BIO

547 41 20
kabinet SOC, PSI, FIL

547 41 24
kabinet UZG, GLA BIO

Aleš Razi ger (ales.razinger@gmoste.si), Maja
Glavič (maja.glavic@gmoste.si), Alenka Perko
Bašelj (alenka.perko-baselj@gmoste.si), Mateja
Erjavec (mateja.erjavec@gmoste.si)
Breda Kecur (breda.kecur@gmoste.si), Nataša
Krošel (natasa.krosel@gmoste.si),
Mateja Gregorič Jagodi (mateja.gregoricjagodic@gmoste.si)
Ire a Šter a (irena.sterman@gmoste.si),
Mateja Jakša Jurkovič (mateja.jaksajurkovic@gmoste.si),
Nataša Pavli a Skaza
(natasa.skaza.pavlina@gmoste.si)

Šolski koledar
Šolsko leto se zač e 3. septembra 2018 i ko ča

. avgusta 2019.

Ocenjevalna obdobja
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Podelitev obvestil/

Ocenjevalno
obdobje

Trajanje

spričeval

I. ocenjevalno obdobje
(vsi)

3. 9. 2018 – 15. 1.
2019

17. 1. 2019

II. ocenjevalno obdobje
za 4. letnike in
aturitet i tečaj

16. 1. 2019 – 20. 5.
2019

21. 5. 2019

II. ocenjevalno obdobje
za 1., 2. in 3. letnike

16. 1. 2019 – 21. 6.
2019

24. 6. 2019
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Počit i e
Počit i e/praz iki

Od

Do

jesenske počit i e

29. 10. 2018

2. 11. 2018

božič

25. 12. 2018

dan samostojnosti

26. 12. 2018

novoletne počit i e

24. 12. 2018

2. 1. 2019

zimske počit i e

25. 2. 2019

1. 3. 2019

veliko oč i po edeljek

22. 4. 2019

prvomajske počit i e

29. 4. 2019

3. 5. 2019

Delovne sobote


29. 9.
: ado ešča je
ponedeljkovem urniku

. 12. 2018, pouk po



16. 2. 2019: informativni dan



11. 5. 2019, ado ešča je . 5. 2019, pouk za 4. letnike,
terenske vaje iz BIO za 2. letnike, OIV za 1. in 3. letnike

Dejavnosti


4. 9. 2018 spoznavni izlet za dijake 1. letnika in nagradni izlet za
najboljše dijake v šol. letu
/



12. 9. 2018: jese ski šport i da ‒ dijaška oli pijada če o
slabo vreme, se prestavi)



8. 11. 2018 projektni dan



.

.

šport i špas a Gi

aziji Moste



25. 1. ‒ 26. 1. 2019: seje izo raževa ja i pokli ev I for ativa



15. in 16. 2. 2019 informativna dneva







. .

da šole pouka prost da

19. 3. 2019 strokovne ekskurzije za 1., 2. in 3. letnike
. .
5. 4. ‒ . .
. .

literar o‒glas e o popold e
ate atič i ta or za . let ike
šport i da

spomladanski)
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19. 6. ‒

. .

: dnevi OIV za 1., 2. in 3. letnike

Roki za opravljanje izpitov (popravni in drugi izpiti)


zimski izpitni rok: od 11. 2. do 15. 2. 2019



spomladanski izpitni rok: iz oljšava ocen za četrte let ike 27. 5.
2019, popravni in drugi izpiti za vse letnike od 28. 6. do 4. 7. 2019



jesenski izpitni rok: od 16. 8. do 22. 8. 2019

Maturitetni koledar
spomladanski rok
mature 2019

jesenski rok mature
2019

zbiranje prijav k maturi

30. 3. 2019

12. 7. 2019

rok za oddajo
seminarskih nalog, vaj
i poročil za praktič i
del izpita a šoli

16. 4. 2019

do začetka pisnih
izpitov

pisni del mature

7. 5. ‒ 14. 6. 2019

24. 8. ‒ 31. 8. 2019

ustni del mature

13. 6. ‒ 22. 6. 2019

24. 8. ‒ 4. 9. 2019

rezultati mature

11. 7. 2019

17. 9. 2019

Predmetnik
Gi azija Moste izvaja progra sploš e gi
Pred et ik gi azije sestavljajo štirje deli:

azije i

aturitet i tečaj.



o vez i štirilet i pred eti: slove šči a, ate atika, prvi tuji jezik
a glešči a , drugi tuji jezik e šči a, italija šči a, fra oščina ali
špa šči a , zgodovi a i šport a vzgoja;



obvezni predmeti: glasba, likovna umetnost, geografija, biologija,
kemija, fizika, psihologija, sociologija, filozofija, informatika;



izbirni predmeti v 2., 3. in 4. letniku: v drugem letniku izvajamo PSI
in SOC, ena dodatna ura je namenjena MATEMATIKI, v 3. letniku pa
dijaki iz irajo ed različ i i INTERDISCIPLINARNIMI TEMATSKIMI
SKLOPI. V 4. letniku se dijaki pripravljalo na maturo, izberejo si dva
predmeta izmed: 2.TJ, ZGO, GEO, FIZ, BIO, KEM, PSI, SOC, FIL, INF,
ZGU;
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obvezne izbirne vsebine: so sestavni del predmetnika in se od
predmetov razlikujejo po ači u izvaja ja; izbirne vsebine so za
dijake
ož ost prido iva ja takih z a j i spret osti, ki
zadovoljujejo njihove individual e želje i
ag je ja, obvezne
izbirne vsebine niso predmeti in niso nadomestilo za pouk.

Predmetnik od 1. do 4. letnika za šolsko leto
Predmet

/

)

Število ur tede sko
1.

2.

3.

4.

Slove šči a SLO

4

4

4

5

Matematika (MAT)

4

4+1

4+1

5

A glešči a ANG

3

3

3

4

Drugi tuji jezik: e šči a NEM /italija šči a
(ITA)/fra ošči a FRA /špa šči a ŠPA

3

3

3

3

Zgodovina (ZGO)

2

2

2

2

Šport a vzgoja ŠV)

3

3

3

3

Glasba (GLA)

1,5

-

-

-

Likovna umetnost (LUM)

1,5

-

-

-

Geografija (GEO)

2

2

2

-

Biologija (BIO) + vaje

2

2

2

-

Kemija (KEM) + vaje

2

2

2

-

Fizika (FIZ) + vaje

2

2

2

-

Psihologija (PSI)

-

2

-

-

Sociologija (SOC)

-

2

-

-

Filozofija (FIL)

-

-

2

-

Informatika (INF) + vaje

2

-

-

-

Izbirni predmeti

-

-

2

-

Maturitetni izbirni predmeti: ZGO, UZG, PSI ,
FIL, SOC, FIZ, KEM, BIO, INF, GEO, 2. TJ

-

-

-

od 3 do 6
ur na p.

Skupaj ur na teden

32

32

32

29 – 32

Obvezne izbirne vsebine (OIV)

90
ur

90
ur

90
ur

30 ur

15

GLA in LUM: v prvem letniku se izvede še po
izbirnih vsebin.

ur v okviru obveznih

INF: dijaki imajo 18 ur skupnih predavanj, pri preostalih 52 urah pa se
delijo v skupine.
BIO: dijaki imajo v prvem letniku 17 ur vaj, v drugem in tretjem pa 10 ur
vaj, pri katerih se delijo v skupine.
KEM, FIZ: 10 ur vaj, pri katerih se dijaki delijo v skupine.

Obvezne izbirne vsebine
Obvezne izbirne vsebine (OIV) so obvezne in jih je treba nadomestiti,
če je dijak a da izvaja ja OIV odsote .
Dijaki lahko izberejo izbirne vsebine iz Kataloga OIV, ki ga predstavi šola
na začetku šolskega leta.
Obvezni del OIV (60 ur ali več pripravi šola. Prosto izbiro opravi dijak na
podlagi ponudbe šole ali v i stitu ijah i orga iza ijah zu aj šole. Prosti
del dokaže s potrdilo .
Obvezne izbirne vsebine v gimnazijskem programu obsegajo tristo ur:
 v 1. letniku ........................................................................90 ur,
 v 2. letniku ........................................................................90 ur,
 v 3. letniku ........................................................................90 ur,
 v 4. letniku ........................................................................30 ur.
Izbirne vsebine se delijo na:
a) vsebine, obvezne za vse,
b) vsebine, obvezne za tip gimnazij, in
c) vsebine, ki si jih dijak izbere sam.
a) vsebine, obvezne za vse
Vsebine, ki so v dogovorjenem minimalnem obsegu obvezne za
gimnazije, so naslednje:
1. državlja ska kultura .........................................................15 ur,
2. k již ič o i for a ijsko z a je .......................................15 ur,
3. kulturno-u et iške vse i e ............................................15 ur,
4. šport i d evi ....................................................................35 ur,
5. zdravstvena vzgoja ...........................................................15 ur,
6. vzgoja za druži o, ir i e asilje ....................................15 ur.

16
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Naštete o vez e vse i e orga izira šola, ki lahko sa a določi o liko i
ači izved e. Dijak ora do zaključka izo raževa ja opraviti vse
obvezne vsebine.
b) vsebine, obvezne za tip gimnazij
V sploš i gi aziji so o vez e še:
 kulturno-u et iške vse i e s področja likov osti …18 ur,
 kulturno-u et iške vse i e s področja glas e ............. …18 ur.
c) vsebine, ki si jih dijak izbere sam
Dijaki lahko prosto izbirajo iz Kataloga obveznih izbirnih vsebin, ki ga
pripravi )avod RS za šolstvo katalog je v k již i i , i iz Kataloga OIV
posa ez e šole, ki ga šola o javi v LDN.
Šola je dolž a po uditi asled je vse i e:
 logika ................................................................................15 ur,
 medpredmetne vsebine z ekskurzijo, s taborom itd. .......15 ur,
 metodologija raziskovalnega dela ....................................15 ur,
 obvladovanje tipkovnice ...................................................15 ur,
 prostovoljno socialno delo ...............................................15 ur,
 prva po oč ......................................................................15 ur,
 šport i ta ori i šole v aravi ..........................................15 ur,
 uče je za uče je ..............................................................15 ur,
 verstva in etika .................................................................15 ur.
Šola ora o vez e iz ir e vse i e veči o a organizirati tako, da lahko
dijak v prvih treh letnikih vsako leto opravi vsaj tretjino obveznih vsebin.
V 1. letniku bomo od vsebin, obveznih za vse, izvedli:
 del zdravstvene vzgoje,
 del k již ič o informacijskega znanja.
V 2. letniku bomo od vsebin, obveznih za vse, izvedli:
 k již ično informacijsko znanje, drugi del,
 državlja sko kulturo.
V 3. letniku bomo od vsebin, obveznih za vse, izvedli:
 vzgojo za druži o, ir i e asilje,
 zdravstveno vzgojo, drugi del.
Šport i d evi i kultur o-u et iške vsebine so razporejeni po letnikih.

17

Datu i izved e so ačrtova i v šolske
teh vsebin o vešče i pravočas o.

koledarju, dijaki bodo o izvedbi

VSEBINE PO DIJAKOVI PROSTI IZBIRI
Dijak lahko prinese potrdila za naslednje dejavnosti:
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tekmovanja v znanju iz logike, matematike, kemije, biologije,
zgodovi e, raču al ištva i i for atike, fizike, a glešči e,
fra ošči e, e šči e, italija šči e, špa šči e, slove šči e …,
mentor izda potrdilo i določi število ur;
bral e z ačke iz e šči e, italija šči e, špa šči e, a glešči e
…, mentor izda potrdilo i določi število ur;
ekskurzije, ki so trajale več kot ur/dan, npr. Špa ija, Grčija,
Ne čija, Avstrija, Hrvaška …, mentor izda potrdilo i določi
število ur;
ekskurzije v času, ko i pouka (sobota, nedelja, prazniki,
počit i e , e tor izda potrdilo i določi število ur;
raziskovalne naloge: izdelava naloge in tekmovanje (v času, ko
dijak i a pouka , e tor izda potrdilo i določi število ur;
prostovoljno socialno delo, e tor izda potrdilo i določi
število ur;
športni in drugi tabori, mentor ali zunanji izvajalec izda
potrdilo i določi število ur;
glas e a šola potrdilo glas e e šole ;
likovna dejavnost zunaj šole (potrdilo zunanjega izvajalca);
šport: ples, košarka, ogo et ..., dejavnost, ki jo dijak trenira v
okviru klu a ali ples e šole potrdilo klu a ;
sodelovanje v a aterske gledališču (potrdilo organizacije);
taborniki, skavti, pla i sko društvo potrdilo društva ;
pevski zbor ali druga kulturno-u et iška dejav ost (potrdilo
društva ;
gledališki, fil ski ali glas e i a o aji (potrdilo, vstopnice za
predstave, kratek opis gledaliških predstav, filmov … ;
aktiv a udelež a v šolske krožku, projektu … po pouku,
e tor izda potrdilo i določi število ur;
aktiv a udelež a pri pro o iji šole a drugih šolah, pr. OŠ,
e tor izda potrdilo i določi število ur;
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tečaj tujega jezika (potrdilo jezikov e šole o opravlje e
tečaju ;
tečaj raču al ištva (potrdilo organizacije o opravljenem
tečaju ;
aktiv a udelež a a šolskih proslavah (mentor izda potrdilo
in določi število ur ;
tečaj CPP (cestno-prometnih predpisov), potrdilo izda
avtošola;
tečaj prve po oči (potrdilo izda pristojna institucija);
gasilsko društvo (potrdilo izda pristoj o društvo ;
plesne vaje (pred maturantskim plesom), potrdilo izda plesna
šola;
obvladovanje desetprstnega tipkanja;
druga iz ira, ki jo določi šola v LDN.

Dijak, ki ima status vrhu skega šport ika status A , mora opraviti
o vez i del, v katere pa lahko s športo
ado esti le šport a d eva.
V prvem letniku sta obvezni del tudi glasba in likovna umetnost (18 ur).
Tega dela OIV ne more nadomestiti z drugo dejavnostjo.
Maturitet i tečaj
Progra
aturitet i tečaj je e olet i i o ogoča pripravo a aturo. V
ta progra se lahko vpišejo ka didati, ki so uspeš o ko čali sred je
pokli o, sred je strokov o izo raževa je oziro a tretji let ik
gi azije, če so pre ehali z izo raževa je
aj a j za e o leto. Vpišejo
se tudi ka didati, ki so uspeš o zaključili os ov ošolsko izo raževa je i
uspeš o opravili preizkus z a ja a rav i tretjega let ika gi azije.
Na šoli o o i eli e oddelek aturitet ega tečaja, izo raževa je po
tem programu pa se o začelo v ponedeljek, 1. 10. 2018. Enoletno
izo raževa je o ogoča dijako , da o prido itvi pozitiv ih o e pri
vseh pred etih i opravlje ih šolskih o vez ostih pristopijo k
opravljanju sploš e ature.

19

Predmetnik maturitetnega tečaja:
Predmet

Vrsta

Št. ur/teden

Št. ur/leto

Slove šči a SLO

obvezni

6

174

Matematika (MAT)

obvezni

6

174

A glešči a ANG

obvezni

6

174

Zgodovina (ZGO)**

izbirni

4,5

130

Sociologija (SOC)**

izbirni

5

145

Geografija (GEO)**

izbirni

4,5

130

Biologija (BIO)*

izbirni

5

145

Število ted ov pouka

29

* Na šoli bomo izvajali predmet, če o prijavlje ih več kot 7 dijakov.
**Število ur je lahko

a jše odvis o od števila prijavljenih dijakov).

Po uspeš o opravlje e
maturo.

aturitet e

tečaju dijaki opravljajo sploš o

Prilagaja je šolskih o vez osti
V skladu s Pravilnikom o prilagoditvi šolskih o vez osti lahko dijak
pridobi naslednje statuse:
 status dijaka, ki se vzpored o izo ražuje,
 status dijaka perspektiv ega šport ika,
 status dijaka vrhunskega šport ika,
 status dijaka tekmovalca.
Vlogo z dokazili za pridobitev statusa dijaka, ki se vzpored o izo ražuje
oddajo dijaki šolski svetoval i delavki, za status šport ika pa dijaki
oddajo vlogo z dokazili učitelje šport e vzgoje, vsi do 30. 9. 2018. Sklep
o dodelitvi statusa bo izdala ravnateljica do konca oktobra 2018.

Šolska pravila Gi

azije Moste

Vsi pravilniki so objavljeni na spletni strani: www.gimoste.si
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Razno
Na Gimnaziji Moste uporabljamo šolski sistem eAsistent
kot elektronski dnevnik in elektronsko redovalnico.
Prvi dan pouka vsak dijak prejme obvestilo in prijavnico.

Vse dijako i dijaki ja
in prijetno počutje a šoli.

želi o uspeš o delo, veliko znanja

Kolektiv učiteljev Gi

azije Moste

Ravnateljica: Špela Škof Urh

Ljubljana, avgust 2018

Publikacijo za šolsko leto 2018/2019 je pripravila ravnateljica Špela Škof Urh s
sodelova je učiteljev.
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