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I. OBSEG IN RAZPOREDITEV POUKA IN DRUGIH OBLIK 
IZOBRAŽEVALNEGA DELA PO PREDMETNIKU 

 

I/1 Splošno 

 
Vzgojno-izobraževalni program, ki ga šola izvaja, je splošna gimnazija. Za program 
gimnazija je bila šola verificiranja 17. 7. 1990 kot Gimnazija Moste. Z novo šolsko 

zakonodajo je bila pravno usklajena z ustanovitvenim aktom št. 01403-83/2008/4 
z dne 2. 9. 2008. 

 
Gimnazijski program omogoča pridobitev znanj, ki so potrebna za nadaljevanje 
študija in pripravo za opravljanje mature.  

Poleg programa gimnazija izvaja šola tudi program maturitetni tečaj, v katerega 
se lahko vpišejo kandidati, ki so uspešno končali srednjo poklicno, srednjo tehniško 

ali drugo srednjo šolo oziroma tretji letnik gimnazije, če so prekinili izobraževanje 
za najmanj eno leto. V ta program se lahko vpišejo tudi kandidati, ki so uspešno 
zaključili osnovnošolsko izobraževanje in uspešno opravili preizkus znanja na ravni 

tretjega letnika gimnazije. Po uspešno opravljenem maturitetnem tečaju dijaki 
opravljajo maturo.  

 
Naša vizija: 
Dobri odnosi med ljudmi so pogoj za uspešno delo. Ustvarjalna in delovna klima 

pomaga premagovati napore pri doseganju ciljev uspešnih dijakov.  
 

I/2 Predmetnik in razporeditev nerazporejenih ur 

 
V šolskem letu 2021/2022 je vpisanih 20 oddelkov. Razporejeni so na sledeč način:  

 

Letnik Število 

oddelkov/skupin 
gimnazijskega 

programa 

Število oddelkov  

maturitetnega tečaja 

I. 5 oddelkov    1 oddelek 

II. 5 oddelkov  

III. 5 oddelkov  

IV. 4 oddelki  

 
Op.: 1. letnike smo organizirali tako, da so v 1. a oddelku zbrani dijaki športniki, 
ki imajo 2. tuj jezik nemščino, v 1.b oddelku pa dijaki športniki  z 2. tujim jezikom 

španščino.  
 



 

PREDMETNIK ZA 1. LETNIK 
 

Predmet Število ur tedensko 

Slovenščina (SLO) 4 

Matematika (MAT) 4 

Angleščina (ANG) 3 

Drugi tuji jezik: 
nemščina (NEM)/italijanščina(ITA)/ 
francoščina (FRA)/španščina (ŠPA)   

3 
1. a – nem  
1. b – špa 

1. c – nem/fra  
1. d – špa 

1. e – nem/ita 

Zgodovina (ZGO) 2 

Športna vzgoja (ŠVZ) 3 

Glasba (GLA) 1,5 

Likovna umetnost (LUM) 1,5 

Geografija (GEO) 2 

Biologija (BIO) 2 

Kemija (KEM) 2 

Fizika (FIZ) 2 

Informatika (INF) 2 

Skupaj 32 

Obvezne izbirne vsebine (OIV) 90 ur letno 

 

Pri glasbi in likovni umetnosti se izvede še po 18 ur v okviru obveznih izbirnih 
vsebin. Pri INF imajo dijaki 18 ur skupnih predavanj, pri ostalih  52 urah pa se 

delijo na skupine. Pri BIO imajo dijaki 17 ur vaj,  pri katerih se delijo v skupine. 
Pri KEM in FIZ imajo 10 ur vaj,  pri katerih se prav tako delijo v skupine. V skupinah 

je praviloma po 15 dijakov. Obvezne izbirne vsebine so sestavni del predmetnika 
in se od predmetov razlikujejo po načinu izvajanja.  
 

PREDMETNIK ZA 2. LETNIK 
 

Predmet Število ur tedensko 

Slovenščina (SLO) 4 

Matematika (MAT) 4+1 

Angleščina (ANG) 3 

Drugi tuji jezik: 

nemščina (NEM)/italijanščina(ITA)/ 
francoščina (FRA)/španščina (ŠPA)   

3 

2. a –nem,  
2. b – špa,  

2.c – nem/fra,  
2.d – nem/ita, 
2.e -špa 

Zgodovina (ZGO) 2 

Športna vzgoja (ŠVZ) 3 

Geografija (GEO) 2 

Biologija (BIO) 2 

Kemija (KEM) 2 

Fizika (FIZ) 2 

Psihologija (PSI) 2 

Sociologija (SOC) 2 
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Skupaj 32 

Obvezne izbirne vsebine (OIV) 90 ur letno 

 

V drugih letnikih so 3 nerazporejene ure razporejene takole: 
Po 2 uri sta namenjeni PSI in SOC, ki se lahko izvajata v 2. ali 3. letniku, po 1 uro 

pa namenimo dodatni uri matematike.  
Pri BIO, KEM in FIZ imajo dijaki 10 ur vaj, pri katerih se delijo v skupine. 

V skupinah je praviloma po 15 dijakov. 
Obvezne izbirne vsebine so sestavni del predmetnika in se od predmetov 
razlikujejo po načinu izvajanja. Dijaki lahko izberejo izbirne vsebine iz kataloga 

izbirnih vsebin ali pa iz izbirnih vsebin, ki jih ponudi šola. Obvezni del izbirnih 
vsebin (60 ur) pripravi šola. 

 
 
PREDMETNIK ZA 3. LETNIK 

 

Predmet Število ur tedensko 

Slovenščina (SLO) 4 

Matematika (MAT) 4 

Angleščina (ANG) 3 

Drugi tuji jezik: 
nemščina (NEM)/italijanščina (ITA)/ 
francoščina (FRA)/španščina (ŠPA) 

3 
3. a – nem/špa,  
3. b – nem/ špa, 

3. c – nem/ita,  
3.d – nem/fra 

3.e -  špa 

Zgodovina (ZGO) 2 

Športna vzgoja (ŠVZ) 3 

Geografija (GEO) 2 

Biologija (BIO) 2 

Kemija (KEM) 2 

Fizika (FIZ) 2 

Filozofija (FIL) 2 

Izbirni predmet = ITS 3 

Skupaj 32 

Obvezne izbirne vsebine (OIV) 90 ur letno 

 
V šolskem letu 2021/22 bomo v tretjih letnikih 3 nerazporejene ure namenili 

INTERDISCIPLINARNIM TEMATSKIM SKLOPOM.  Ponujamo jih 5. Znotraj ITS z 
naslovi: Študij okolja, 20. stoletje, Evropska unija, Kognitivna znanost, Prvine 

projektnega dela in pisanja se bodo povezovali najmanj po trije predmeti.  
Število ur po posameznih predmetih je razvidno iz spodnje preglednice. 
 

ITS/SODELUJOČI 

PREDMETI 

ŠOK 20. 

STOLETJE 

KOGNITIVNA 

ZNANOST 

 

EU 

 

Prvine 

projektnega 

dela in 

pisanja 

      

ŠOK 33- Golc     

UZG  50 - 

Šterman 

 10-

Šterman 
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BIO 17,5 - 

Perko  

 26 –Pristovšek 

Čebašek 

  

EVROPSKE 

ŠTUDIJE 

   21-

Krajnik 

 

SOCIOLOGIJA    15 -

Krajnik 

 

GEO 17 - Golc   15-Golc  

KEM 17,5 - 

Orel 

    

FIL 10–

Gregorič 

J.  

28 – 

Gregorič J.  

10 -Gregorič J. 17 -

Gregorič J 

 

INF   33-Kovačič   30 -

Kovačič 

ZGO  17 - Krajnik    

PSI   26-Krošel   

ZGO    17-Lednik  

KIC      

FIZ      

EKONOMIJA      

SLOVENŠČINA     38-Perme 

PROJEKTNO DELO 

Z OSNOVAMI 

RAZISKOVALNEGA 

D. 

10- 

Perme (8) 

in 

Kovačič 

(2) 

10 – Perme 

(8) in 

Kovačič (2) 

10- Perme(8) in 

Kovačič (2) 

10- Perme 

(8) in 

Kovačič 

(2) 

Dretnik-7 

in  

30-

Gregorič J. 

      

Skupaj 105 105 105 105 105 



 

 
 

Pri BIO, KEM in FIZ imajo dijaki 10 ur vaj,  pri katerih se delijo v skupine. 
V skupinah je praviloma po 15 dijakov. 

Obvezne izbirne vsebine so sestavni del predmetnika in se od predmetov 
razlikujejo po načinu izvajanja. Dijaki lahko izberejo izbirne vsebine iz kataloga 
izbirnih vsebin ali pa iz izbirnih vsebin, ki jih ponudi šola. Obvezni del izbirnih 

vsebin (60 ur) pripravi šola. 
 

PREDMETNIK ZA 4. LETNIK 
 

Predmet Št. ur tedensko Matur. skupino poučuje 

Slovenščina (SLO) 5  

Matematika (MAT) 5  

Angleščina (ANG) 4  

Drugi tuji jezik: 
nemščina (NEM)/  
španščina (ŠPA) 

4. a – nem/špa,  
4. b – špa, 
4. c –špa, ita 

4.d – nem 
 

3 + 3, po 1 MS* 
za nem in špa  

 

 
 
 

 
 

Darja Jerebic,  
Irena Eršte  

Zgodovina (ZGO) 2+3, 1 MS* Merlin Gulan Lokar 

Športna vzgoja (ŠVZ) 3  

Geografija (GEO) 3,5, 2 MS* Neli Sraka 

Biologija (BIO) 4, 1 MS* Nataša Pavlina Skaza 

Kemija (KEM) 3,5, 1 MS* Polona Nabergoj Grum 

Fizika (FIZ) 3,5, 1 MS* Aleš Razinger 

Psihologija (PSI) 5, 2 MS* Nataša Krošel 

Sociologija (SOC) 5,5, 1 MS* Uroš Cankar 

Umetnostna 

zgodovina (UZG) 

5,5, 1 MS* Irena Šterman 

 

*MS (maturitetna skupina) 
 

Dijaki imajo po  29 do 32 ur pouka. 
V četrtih letnikih so nerazporejene ure namenjene izbirnim maturitetnim 
predmetom, obvezni  maturitetni predmeti imajo dodane ure SLO (+ 1), MAT(+ 1) 

in ANG (+ 1).  
 

Naši dijaki zaključujejo šolanje z maturo. Zato bomo opravili naslednje naloge: 
 Razredniki bodo spremljali učno uspešnost svojih dijakov, posebej v 

zaključnih  letnikih. Ob izraziti učni neuspešnosti se bodo pogovorili z 

dijakom, njegovimi starši in s profesorjem, ki dijaka poučuje. Pri tem delu 
bo razrednikom pomagala šolska svetovalna delavka. 

Dijake imamo namen seznanjati z nadaljnjimi  možnostmi 
izobraževanja/zaposlovanja. Tudi tu bomo predstavitve prilagodili 
možnostim.   

 Dijake bomo motivirali za bolj sistematično učenje. Uspešno učenje bo tudi 
pogosta tema razrednih ur. Za to bo skrbela šolska svetovalna delavka.  
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 Eksterna matura predpostavlja tudi smotrno načrtovanje preverjanja in 
ocenjevanja znanja, zato bodo predmetni aktivi na svojih sestankih poenotili 

kriterije ocenjevanja in časovno opredelili obdobja preverjanja in 
ocenjevanja znanja.  Poleg tega bodo učitelji posameznih predmetnih skupin 

tudi smiselno uskladili učne načrte s predmetnimi izpitnimi katalogi. 
 Tajnica šolske maturitetne komisije bo vse dijake in starše 4. letnikov, pa 

tudi  dijake 3. letnikov, in učitelje  seznanila z določili, s pravili in predpisi o 

opravljanju mature. 
Preostale aktivnosti, povezane z maturo, tudi sama izvedba mature, bodo 

potekale v skladu z navodili RICa in MIZŠ. 
 

Pri mnogih dijakih različnih letnikov je opaziti tako sporočajo tudi starši, da dijaki 

v teh časih potrebujejo več psihološke podpore kot sicer. Predavanja, pogovore bo 
v vseh letnikih izvajal psiholog, ki je na novo zaposlen na Gimnaziji Moste (v 

deležu). 
Posebno skrb je potrebno nameniti tudi prvim letnikom (dodatno športnikom v 1. 
a in tudi v 1.b oddelku, kjer je potrebna najmanj tedenska komunikacija s 

trenerjem). 
Kako točno bomo spremljali delo je odvisno od stanja oziroma načina 

izobraževanja v tem šolskem letu. 
 

I/3 Maturitetni tečaj 

 
V šolskem letu 2021/2022 smo vpisali 1 oddelek maturitetnega tečaja. 

Izobraževanje po programu maturitetni tečaj bomo začeli izvajati 1. 10. 2021. 
 
PREDMETNIK 

 

Predmet Vrsta Št. ur/teden Št. ur/leto 

Slovenščina (SLO) obvezni 6 174 

Matematika (MAT) obvezni 6 174 

Angleščina (ANG) obvezni 6 174 

Sociologija (SOC) izbirni 5 145 

Geografija (GEO) izbirni 4 116 

Biologija (BIO) izbirni 5 145 

 

I/4 Razporeditev pouka 

 
Pouk poteka dopoldne. Zaradi možnosti naročanja tople in hladne malice ni 

skupnega glavnega odmora, oddelki dveh letnikov imajo hkrati prosto uro, ki jo 
izkoristijo za malico. To je navadno tretja ali četrta šolska ura. 
V šolskem letu 2021/22 je ponudnik šolske prehrane K-NORMA, d.o.o., na začetku 

šolskega leta dijaki malicajo v razredih. Na malico je naročenih približno 300 
dijakov. 

 
 

Šolska ura Trajanje 

Predura (namenjena vajam 

in izb. predmetom)  

7.10–7.55 
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1. ura 8.00–8.45 

2. ura 8.50–9.35 

3. ura 9.40–10.25 

4. ura 10.30–11.15 

5. ura 11.20–12.05 

6. ura 12.10–12.55 

7. ura 13.00–13.45 

8. ura 13.50–14.35 

9. ura 14.40–15.25 

10. ura 15.30–16.15 

  

Op.. predure, 9. in 10. ure so praviloma namenjene laboratorijskim vajam in 
pripravam na maturo.



 

I/5  Šolski koledar 2021/2022 

 

Šolsko leto se začne 1. septembra 2021 in konča 31. avgusta 2022. 

 

Ocenjevalna obdobja 

OCENJEVALNO OBDOBJE OBDOBJE 

PODELITEV 

OBVESTIL OZ. 
SPRIČEVAL 

I. ocenjevalno obdobje (vsi 

letniki) 

1. 9. 2021 - 14. 1. 

2022 
17. 1. 2022 

II. ocenjevalno obdobje za 4. 

letnike in maturitetni tečaj 

17.1. 2022 – 20. 5. 

2022 
23. 5. 2022 

II. ocenjevalno obdobje za 

1., 2. in 3. letnike 

17. 1. 2022 – 23. 6. 

2022 
24. 6. 2022 

 

 

Počitnice in prazniki 

31. 10. 2020, sobota dan reformacije 

26. 10. - 30. 10. 2020 jesenske počitnice 

1. 11. 2020, nedelja dan spomina na mrtve 

25. 12. 2020, petek božič 

26. 12. 2020, sobota dan samostojnosti in enotnosti 

25. 12. 2020 - 2. 1. 2021 novoletne počitnice 

8. 2. 2021, ponedeljek Prešernov dan, slovenski kulturni 

praznik 

22 - 26. 2. 2021 zimske počitnice 

5. 4. 2021, ponedeljek velikonočni ponedeljek 

27. 4. 2021, torek dan upora proti okupatorju 

26. 4. - 1. 5. 2021 prvomajske počitnice 

25. 6. 2021, petek dan državnosti 

25. 6. - 31. 8. 2021 poletne počitnice 
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Pomembni datumi na Gimnaziji Moste 

 

1. 9. 2021 začetek pouka 

2. 9. 2021 spoznavni dan za 1. letnike 

16. 9. 2021 športni dan – dijaška olimpijada (za vse letnike) 

3. 11.2021  projektni dan 

21. 1.-22. 1. 2022 sejem izobraževanja in poklicev Informativa 

11. 2.-12. 2. 2022 informativni dan za srednje šole in fakultete 

22. 3. 2022 Strokovne ekskurzije za 1., 2. in 3. letnike 

8. 4. 2022 – 10. 4. 2022 matematični tabor za 4. letnike 

3. 6. 2022 dan šole  

31. 5. 2022 športni dan (spomladanski) 

14. 6. – 17. 6. 2022 obvezne izbirne vsebine za 1., 2. in 3. letnike 

 

 

Popravni in drugi izpiti 

Zimski izpitni rok: od  1.2. do 11. 2. 2022 

Spomladanski izpitni rok: 

 izboljšava ocen za četrte letnike: 24. 5.-27.5. 2022 

 popravni in drugi izpiti za vse letnike: od 29. 6. do 5. 7. 2022 

Jesenski izpitni rok: od 16. 8. do 19. 8. 2022 

 

Maturitetni koledar 

 

 spomladanski rok 
mature 2022 

jesenski rok mature 
2022 

zbiranje prijav k maturi 29. 3. 2022 12. 7. 2022 

rok za oddajo 

seminarskih nalog, vaj 
in poročil za praktični 

del izpita na šoli 

14. 4. 2022 20. 8. 2022 

pisni del mature 4. 5.–15. 6. 2022 24. 8.–31. 8. 2022 

ustni del mature 13. 6.–22. 6. 2022 24. 8.–3. 9. 2022 

rezultati mature 11. 7. 2022 16. 9. 2022 
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Roditeljski sestanki 

 

LETNIK 1. SESTANEK 2. SESTANEK 3. SESTANEK 

1. letniki 9. 9. 2021 19. 1. 2022 20. 4. 2022 

2. letniki 7.9. 2021 19. 1. 2022 20. 4. 2022 

3. letniki 8.9. 2021 19. 1. 2022 20. 4. 2022 

4. letniki 13.9.2021 19. 1. 2022 20. 4. 2022 

 
 

Govorilne ure 

Skupne govorilne ure potekajo v času od 16.00 do 17.30 in bodo v naslednjih 
dneh: 

 9. 11. 2021 
 14.12.2021 

 1. 3. 2022 
 20.4.2022 (izjemoma od 17.00 do 18.00) 

Enkrat na teden so učitelji na voljo tudi za individualne govorilne ure. 

 
Koledar dela po dnevih in mesecih je priloga letnega delovnega načrta. Iz koledarja 

so tudi razvidni datumi načrtovanih pedagoških konferenc. 
 

I/6 Interesne dejavnosti in krožki, vezani na učne predmete 

 
V okviru neobveznega dela izbirnih vsebin dejavnosti ne načrtujemo vnaprej. Vsa 

tekmovanja, bralne značke, ekskurzije, izmenjave, tabore, maturantski ples itd 
kot tudi izvedbo obveznega dela OIV bomo sproti usklajevali s prejetimi pripročili 
NIJZ in z navodili MIZŠ.   

 
Ker na Gimnaziji Moste verjamemo, da se v življenju ne učimo le za ocene, smo 

dijakom skozi bogat nabor zanimivih dejavnosti omogočali razvoj individualnih 
sposobnosti in interesov. 

Upamo, da bo situacija takšna, da nam bo omogočila vsaj delno izpeljavo 

dejavnosti, ki jih lahko izpeljemo.  

 

I/7 Vzgojno-izobraževalne dejavnosti, povezane s prehrano 

    

       1. Predstaviti pomen zdrave prehrane na razrednih urah, 
       2. Zdravstvena vzgoja v 1. letnikih – predavanja o načelih zdrave prehrane  
       3. Sodelovanje s ponudnikom šolske prehrane (možnost vpliva na jedilnike). 

        
Naloge skupine za prehrano, ki jo sestavljajo Marjetka Pohole, prof., in Nataša 

Klement, prof. ter dve dijakinji: 
1. spremljava šolske prehrane, 
2. sodelovanje s ponudnikom, 
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3. enkrat letno promocija zdrave prehrane (akcijo bomo organizirali v sodelovanju 
s ponudnikom), 

4. enkrat letno izvesti ANKETO o prehrani (merjenje stopnje zadovoljstva). 
 

I/8 Program dela učiteljskega zbora 

 
Poleg rednega dela, dejavnosti, tekmovanj, izvajajo nekateri učitelji 

medpredmetne povezave, v pouk pa poskušamo vpeljati projektno delo. Ure 
medpredmetnih povezav imata sistemizirani 2 učiteljici (mag. Irena Šterman in 

Mateja Gregorič Jagodic), medtem ko ostali učitelji izvajajo te ure po predhodni 
napovedi oziroma objavi. 
Strokovni tim delo (v povezavi s cilji) vsako leto evalvira in izda poročilo. 

 
Samoevalvacija: Strokovni tim sestavljajo profesorice Špela Bogolin, Marjetka 

Pohole in ravnateljica Špela Škof Urh. Cilja sta predstavljena v nadaljevanju. 
 
Projektni dnevi: V kolikor bo izobraževanje potekalo na šoli, bomo izvedbo 

prilagodili navodilom; predvidevamo izvedbo po razredih (mehurčkih), obstaja pa 
tudi možnost izvedbe na daljavo.  

Želimo pa nadaljevati s postavitvijo »escape-roomov«, ki bi bili nadaljevanje dela 
iz leta 2019.  
 

Učitelji sicer sodelujejo tudi v različnih projektih.  
 

I/9 Projekti 

 
1.9.1. ERASMUS+ 

 
Naša šola je v preteklem letu ponovno dobila sredstva za sodelovanje v 
mednarodnem projektu Erasmus+.  

Projekt naj bi trajal od 1. septembra 2019 do 31. avgusta 2021, zaradi situacije v 
Evropi je podaljšan,  

Naslov  novega projekta je: The colours of Science 
in podnaslov: Atelier for STEAM – gre pa  za nadgradnjo ravnokar zaključenega 

projekta “Amazing Technologies to Enhance Learning trough Innovation, 
Enjoyment and Research” z istim podnaslovom. 
 

V projektu sodelujemo s petimi šolami iz različnih držav in sicer z dvema španskima 
šolama: iz Jaena in Burgosa, z eno poljsko: iz  Byalistoka, češko: iz Klasterca nad 

Ohri  in s portugalsko iz Lizbone. 
 
Kako bodo potekale izmenjave v tem šolskem letu, še ni določeno; prilagodili se 

bomo situacijam v sodelujočih državah. 
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Projekt in raven The Colors of Science, Erasmus+, 
evropski projekt 

Koordinator Irena Šterman 

Sodelujoči v projektu (člani) Monica Caltran, Špela Škof Urh, Lovro 
Dretnik, Mojca Orel 

Udeleženci 4 profesorji in predvidoma 30 dijakov 
1., 2. in 3. letnika, če bo projekt 
potekal v živo, če bo ostal v spletni 

izvedbi pa se bo število temu ustrezno 
spremenilo (predvidoma povečalo) 

Predvidene aktivnosti: Odvisne so od stanja epidemije Covid 
19. Koordinatorji projekta smo si zelo 

optimistično zamislili izvedbo treh 
srečanj dijakov in profesorjev v živo in 
sicer februarja 2022 v Jaenu v Španiji, 

aprila 2022 v Klašterecu na Češkem in 
maja ali junija 2022 v Lisboni na 

Portugalskem. 
Če izvedba v živo ne bo možna, se 
bomo temu prilagodili in nadaljevali 

zgolj s spletnimi srečanji dijakov in 
profesorjev- predvidoma jih bomo 

organizirali še 6. 
Sodelovali bomo tudi na različnih 
spletnih predstavitvah in konferencah, 

na katerih bomo predstavili delo v 
okviru našega projekta. 



 

1.9.2. PEDAGOGIKA 1:1 
 

 
Projekt Inovativna učna okolja podprta z IKT (skrajšano Inovativna 

Pedagogika 1:1) je razvojno raziskovalni projekt , ki je sofinanciran s strani 
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Evropskega socialnega sklada v 
sklopu 10. prednostne osi: »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo 

zaposljivost« in prednostne naložbe 10.1 »Izboljšanje enakega dostopa do 
vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in 

priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne 
sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in 
potrjevanjem pridobljenih kompetenc« 

V projekt je vključenih 75 VIZ, med katerimi je 18 razvojnih, ostali pa so 
implementacijski. Poleg tega so v projekt vključeni še Univerza v Mariboru 

(Pedagoška fakulteta ter Fakulteta za naravoslovje in matematiko), Zavod RS za 
šolstvo ter Pedagoški inštitut.  
 

Namen projekta je premišljena in celovita uporaba orodij, storitev in prenosnih 
naprav v razredu, kar že samo po sebi opozarja na izziv preseganja pasivne rabe 

IKT v šolah. Usmerjeno usposabljanje učiteljev v povezavi z izmenjavo dobrih 
praks, ki s smotrno rabo IKT podpirajo sodelovalno delo, dostop do izobraževalnih 
virov, spremljanje napredka in vrednotenje miselnih procesov na zahtevnejših 

taksonomskih stopnjah lahko učiteljem predstavi različne možnosti ustvarjanja 
učnih priložnosti ter spodbudi k uporabi sodobnih didaktičnih pristopov, kot so 

problemsko učenje, avtentične naloge, projektno učenje in mnoge druge. Vsi v 
izobraževanje vključeni deležniki se pri tem zavedamo, da uporaba sodobnih e-
storitev in e-vsebin sama po sebi še ne pomeni spremembe in uvajanja inovativnih 

metod poučevanja in učenja, lahko pa ga močno spodbuja in podpira, če so e-
storitve in e-vsebine uporabljene tako, da v ustrezno pripravljenih prožnih učnih 

okoljih omogočajo aktivno vlogo učencev. 
 
Projekt Inovativna učna okolja podprta z IKT v katerega je vključen tudi naš 

vzgojno izobraževalni zavod nam omogoča uvajanje prožnih oblik učenja, preko 
najrazličnejših aktivnosti, ki potekajo v sklopu samega projekta in posledično na 

našem VIZ-u. V okviru didaktičnega dela razvijamo splošne kompetence pri 
učencih in učiteljih. Za dosego tega cilja preskušamo sodobne didaktične pristope 

ter se v kolektivu redno strokovno usposabljamo. Delo v kolektivu bo organizirano 
tako, da zagotavljamo čas in prostor za redne pedagoške diskusije, sodelovalnno 
delo učitelja, vzajemno učenje in kolegialne hospitacije. Tega ni moč organizirati 

brez fleksibilnih organizacijskih oblik organizacije vzgojno izobraževalnega dela na 
šoli.  

 
Implementacijo inovativne pedagogike 1:1 bomo udejanjili z premišljeno uporabo 
IKT, pri  kateri ustvarjeni učni scenariji poudarjajo, kako lahko naprave 

uporabljamo v podporo mnogim različnim učnim strategijam, razvijanju 
kompetenc,  uvajaju elementov formativnega spremljanja ter učenje v času in 

prostoru razširjenem izven učilnic.  
Trajnostni vidik uvajanja strategije prožnih oblik učenja zagotavljamo z načrtom 
diseminacije, v okviru katerega prožne oblike učenja iz inovativnega oddelak 

prenašamo po vertikali in horizontali v vsakodnevno delo šole. 
 

Za uspeh projekta so poleg usposabljanja učiteljev in ravnateljev ključni učinkoviti 
šolski razvojni timi, fleksibilna organizacija, distribuirano vodenje in vzpostavitev 
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celovitega podpornega okolja, vključno z infrastrukturo in strokovnimi ter e-
skupnostmi.  Le tako bomo lahko udejanjili inovativna učna okolja, v katerih bodo 

učenci in dijaki prevzeli aktivno vlogo v vseh fazah učno –vzgojnega procesa od 
načrtovanja od vrstniškega vrednotenja. 

 
 
Na Gimnaziji Moste sestavljajo tim učitelji: 

 
 

1. Marjetka Pohole, prof. mat., koordinatorica 

2. Špela Škof Urh, prof. fiz., ravnateljica 

3. Darja Jerebic, prof.nem., članica, razredničarka inovativnega oddelka 

4. Gorazd Kovačič, član, prof. informatike 

5. Mag. Mojca Orel, prof. kem., članica 

6. Irena Eršte, prof. špa., članica 

7. Mateja Erjavec, prof. fiz., članica 

8. Mag. Katja Rotar, prof. ang., članica 

9. Kristina Hočevar, prof. slo., članica 

10.Mag. Irena Šterman, prof. lum, uzg., članica 

11.Alenka Slak, prof. špv., članica 

 

 



 

1.9.3. PODJETNOST V GIMNAZIJI 
 

V okviru projekta PODVIG – Podjetnost v gimnaziji Gimnazija Moste nadaljuje 
svoje delo; namen je razvijati in preizkusiti model celostnega razvoja kompetence 

podjetnosti pri dijakih skozi medpredmetno povezovanje ter sodelovanje z okoljem 
in širšo skupnostjo. Trenutno je povezovanje z okoljem praktično onemogočeno, 
razen preko video-konferenc, tako da večjo pozornost usmerjamo v usposabljanja 

dijakov (ikt/podjetnost). 
 

Kompetence, kot so opažanje priložnosti, ustvarjalnost, vizija , vrednotenje idej, 
etično in trajnostno mišljenje, samozavedanje in samozadostnost, motivacija in 
vztrajnost, aktiviranje virov, finančna in ekonomska pismenost, aktiviranje drugih, 

prevzemanje iniciative, načrtovanje in vodenje, spoprijemanje z negotovostjo, 
dvoumnostjo in tveganjem ter delo z drugimi in učenje z izkušnjami, bomo 

spodbujali tudi  v okviru interdisciplinarnih tematskih sklopov.  
 
Člani tima podjetnosti so: 

 
1. Nina Vidic, prof. inf., koordinatorica 

2. Špela Škof Urh, prof. fiz., ravnateljica 
3. Špela Bogolin, prof. mat., članica 
4. Mag. Mojca Orel, prof. kem., članica 

5. Bojan Golc, prof. geo., članica 
6. Alenka Perko Bašelj, prof. bio., članica 

7. Mateja Gregorič Jagodic, prof. fil., članica 
8. Marjetka Pohole, prof. mat., članica 
9. Alenka Kolenc, prof. ma.t, članica 

10. Eva Gril, prof. špa., članica 
11. Erika Božič, prof. slo., članica. 

 

Naziv projekta PODVIG – krepitev kompetenc 

podjetnosti v  gimnazijah 

Koordinator/vodja Vidic Nina 

Raven gimnazija 

Načrt dela za šolsko leto 2021/22  Srečanja s člani projektnega 

tima na Gimnaziji Moste  
 Sodelovanje in pomoč učiteljem 

na Gimnaziji Moste pri 
vpeljevanju kompetenc 
podjetnosti v pouk 

 Skupno oblikovanje 
operativnega načrt a za šolsko 

leto 2021/2022 
 Izbira prednostne kompetence, 

ki jo bo razvijala Gimnazija 

Moste 
 Udeležba na srečanjih 

predstavitve dobrih praks  
 Udeležba na srečanjih projektne 

skupine StartKit  

 Udeležba na srečanjih za razvoj 
prednostne kompetence  
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 Vpeljevanje kompetenc 
podjetnosti v redni pouk in v 

ITS-e (vsi učitelji) 
 Izpolnjevanje učnih situacij in 

oddaja na spletno učilnico 
PODVIG (vsi učitelji za svoj 

pouk) 
 

 Udeležba na inovacijskem 

kampu na Škofijski klasični 
gimnaziji (3 dni).  

 
 

 Udeležba ter mentorstvo na 

tekmovanju za najboljšo 
poslovno idejo POPRI (Vidic, 

Bogolin).  
 

 Izpeljava podjetniško-

motivacijskega popoldneva za 
dijake na Gimnaziji Moste. 

 
 Sodelovanje z Zavodom 404. 
 Sodelovanje z g. Grosom 

(Mogenas d.o.o.).  
 Sodelovanje z Inštitutom Jožefa 

Štefana. 
 

 Udeležba na različnih 

izobraževanjih.  



 

1.9.4. MEPI  
 

Mednarodno priznanje za mlade – MEPI je program, ki mlade spodbuja k 
aktivnemu, ustvarjalnemu in družbenokoristnemu preživljanju prostega časa. 

Mladim predstavlja uravnotežen, netekmovalen program prostovoljnih, športnih, 
kulturnih, intelektualnih in avanturističnih aktivnosti, ki spodbujajo njihovo 
osebnostno rast, samozaupanje, vztrajnost, odgovornost do sebe in drugih. 

Program je sestavljen iz štirih obveznih področij (PROSTOVOLJSTVO, VEŠČINE, 
REKREATIVNI ŠPORT, ODPRAVA) in treh težavnostnih stopenj (bronasta, srebrna, 

zlata; na zlati stopnji sledi še projekt neznani prijatelj). 
Mentorji na Gimnaziji Moste:  

Irena Eršte, 

Mateja Erjavec, 
Alenka Slak. 

V šolskem letu 2021/22 bomo na Gimnazijo Moste nadaljevali s programom (z že 
vključenimi dijaki in novimi).  
 

Načrtovana dejavnost MEPI 

Koordinator Alenka Slak 

Mentor Alenka Slak, Irena Eršte 

Področni inštruktor Alenka Slak, Irena Eršte 

Vodja odprave Alenka Slak, Irena Eršte 

Cilj dejavnosti - vodenje in organizacija MEPI 
skupine 

- aktivirati nove člane 
- pripraviti dijake na končno 

odpravo in jih pripeljati do 

naslednje stopnje 
- mentorstvo – usmirjanje 

skupine dijakov 
- vodenje in priprava dijakov na 

podroćju izbrane veščine in 

športa 
 

Kateri dijaki bodo povabljeni k 
sodelovanju 

Dejavnost bo predstavljena 1. 
letnikom. Poskušali bomo narediti tudi 

nove skupine (bronasta stopnja). 
Nadaljujemo z izvajanjem programa 
MEPI z že obstoječimi člani (16 dijakov 

iz 2. in 3. letnika – srebrna stopnja). 
 

 
 

1.9.5. ZDRAVA ŠOLA  
 
Gimnazija Moste je vključena v mrežo slovenskih zdravih šol že od leta 2013. 

Znotraj projekta skupina profesorjev in dijakov v sodelovanju z ostalimi deležniki 
organizira in izvede vrsto aktivnosti. Nekatere trajajo celo šolsko leto, spet druge 

pa so le dogodki. 
V letošnjem šolskem letu se bomo z aktivnostmi in dejavnostmi sproti prilagajali 

priporočilom NIJZ glede ukrepov proti širjenju koronavirusa.  
Skozi celo leto na šoli potekajo razne aktivnosti: mednarodno priznanje za mlade 
– MEPI, dobrodelnost (Botrstvo), čebelarski krožek, odbojka, nogomet, košarka. 
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Nekatere dejavnosti oziroma dogodki so bolj »za dušo«, a vseeno pomagajo 
ohranjati in krepiti zdravje, saj se ob njih sproščamo in s tem lajšamo stres, npr. 

foto krožek, prireditvi Konski 2022 in glasbeno-literarno popoldne., literarno glasilo 
Pakajčepišem. 

 
Izvedli naj bi naslednje dejavnosti oziroma aktivnosti: 

- Spoznavni dan za 1. letnike  (igranje golfa), 

- Moščanska olimpijada, 

- Obeležitev svetovnega dneva čebel (20. 5. 2022), 

- Obeležitev mednarodnega dneva zdravja (16. 10. 2021) in svetovnega 

dneva hrane (7. 4. 2022), 

- Osveščanje o zdravem načinu življenja (rožnati oktober in movember), 

- Obeležitev mednarodnega dneva sladkorne bolezni (14. 11. 2021) in 

mednarodnega dneva otroka (20. 11. 2021), 

- Tradicionalni slovenski zajtrk (19. 11. 2021),  

- Obeležitev svetovnega dneva boja proti AIDS-u (1. 12. 2021), 

- Obeležitev mednarodnega dneva (boja proti otroškemu raku – 4. 2. 2022 

in boja proti raku – 15. 2. 2022), 

- Tek trojk (maj, 2022), 

- Pohod na Orle ali kak drug hrib (z dovozno potjo do koče), 

- Različna predavanja za dijake na temo zdravja (telesnega in duševnega), 

- Geometrija v kuhinji (kulinariki), 

- Športni tabor, 

- Aktivnosti znotraj projekta Sem IN zdravo živim. 
 

 
Sodelujoči: 
Miha Bavčar, Suzana Gomilar, Alenka Slak, Aleš Razinger, Damijana Mihić, Irena 

Eršte, Špela Bogolin, Alenka Kolenc, Alenka Perko Bašelj, Kristina Hočevar, 
Marjana Jus, Marjetka Pohole. 

 
Posebnost oziroma novost je v tem šolskem letu izmenjava dijakov iz Italije 

(zamejski Slovenci); štirje dijaki so v prvem ocenjevalnem obdobju v 3.c oddelku 
Gimnazije Moste. 

I/10 Razredniki   

 
Razrednik mora kontinuirano spremljati intelektualni in vedenjski razvoj svojih 

dijakov ter njihove navade in razvade, da bo lahko le tako pravočasno in ustrezno 
ukrepal. V razredu in oddelčni skupnosti si razrednik prizadeva za prijazno, 
prijateljsko in delovno vzdušje.  

 
Razredniki kot pedagoški in organizacijski vodje oddelčne skupnosti imajo zlasti 

naslednje naloge: 
 usklajujejo vzgojno-izobraževalno delo v oddelku, 
 spodbujajo dijake k doseganju čim boljših rezultatov, 

 vodijo oddelčni učiteljski zbor, 
 skrbijo za sodelovanje dijakov z delavci šole in razvoj humanih 

demokratičnih odnosov, 
 skrbijo za sodelovanje s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure), 
 urejajo pedagoško dokumentacijo oddelka, 
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 spodbujajo dijake k aktivnemu sodelovanju v interesnih dejavnostih, 
 nadzorujejo obisk pouka in vodijo evidenco izostankov dijakov, 

 dovoljujejo dijakom izostanke do tri dni,  
 izrekajo pohvale, nagrade in vzgojne ukrepe dijakom, 

 seznanjajo dijake s šolskimi pravili, z navodili, urnikom ter s šolskim 
koledarjem, skrbijo za njihovo izvajanje, 

 seznanijo dijake z maturitetnim izpitnim katalogom in s pravilnikom o 

maturi, 
 mesečno opravijo evidenco ocenjevanja znanja, 

 dajejo dijakom nasvete, pobude pri učenju, spodbujajo medsebojno pomoč 
in razvijajo čut odgovornosti in zavestno delovno disciplino, 

 aktivno sodelujejo pri izvedbi dejavnosti, tečajev in ekskurzij, 

 sodelujejo s šolsko svetovalno delavko in z drugimi strokovnimi organi šole, 
 dvakrat letno poročajo, v sodelovanju s šolsko svetovalno delavko, o 

napredku dijakov s posebnimi potrebami, 
 z oddelčno skupnostjo organizirajo razredne ure, 
 spremljajo razvrstitev pisnih preverjanj v dveh ocenjevalnih obdobjih. 

 
Da zagotovimo nemoteno delo oddelčnih skupnosti, smo v vsakem oddelku poleg 

razrednika imenovali tudi nadomestnega razrednika, ki prevzame delo, če je 
razrednik odsoten. 
 

I/11 Učiteljski zbori oddelkov  

 

Dela in naloge oddelčnih učiteljskih zborov so predvsem: 
 spremljanje učnega uspeha v oddelku na splošno in pri posameznih 

predmetih, pri katerih je uspeh nižji, kot je običajno,  

 obravnavanje disciplinsko-vedenjske problematike in izrekanje vzgojnih 
ukrepov, ki so v pristojnosti oddelčnih učiteljskih zborov, 

 spremljanje učne uspešnosti posameznih dijakov in oblikovanje programa 
za delo z nadarjenimi dijaki in tistimi, ki težje napredujejo, 

 prisostvovanje na oddelčnih konferencah zaradi slabih učnih rezultatov ali 

obravnave večjih disciplinskih prekrškov na željo dijakov, razrednika ali 
staršev, 

 spremljanje razvrstitev pisnih preverjanj v dveh ocenjevalnih obdobjih. 
 razredniki prvih letnih še posebej spremljajo vključitev v razred in napredek 

vsakega dijaka, 
razredniki 4. letnikov pa izostanke dijakov. 
 

I/12 Učiteljski zbor - celoten 

 

Učiteljski zbor je razvrščen po predmetnih aktivih. 

Kabinet Učitelj 

Slovenščina Erika Božič 

 Kristina Hočevar 

 Marjana Jus 

 Natalija Knol 

 Dragica Perme 
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Matematika Špela Bogolin 

 Lovro Dretnik 

 Alenka Kolenc 

 Marjetka Pohole 

  

Angleščina Monica Caltran 

 Damijana Mihić 

 Polona Pika Plestenjak 

 Katja Rotar 

  

Fizika Aleš Razinger 

 Mateja Erjavec  

 Maja Glavič (lab.) 

  

Kemija Polona Nabergoj Grum 

 Mojca Orel 

 Darja Užmah 

 Ljudmila Vrhovnik (lab.) 

  

Biologija Nataša Pavlina Skaza 

 Alenka Perko Bašelj 

 Urška Pristovšek Čandek 

  

Nemščina Darja Jerebic 

 Nataša Klement 

  

Italijanščina Andreja Stres 

  

Francoščina Marjeta Pogačar 

 Andreja Stres 

  

Španščina Irena Eršte 

 Eva Gril 
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Zgodovina Merlin Gulan Lokar 

 Vladimira Krajnik 

 Željko Lednik 

  

Geografija Bojan Golc 

 Neli Sraka 

  

Sociologija Uroš Cankar 

 Breda Kecur 

  

Psihologija Nataša Krošel 

  

Filozofija Mateja Gregorič Jagodic 

  

Informatika Gorazd Kovačič 

 Nina Vidic 

  

Likovna umetnost in 
umetnostna 

zgodovina 

Irena Šterman 

  

Glasba Mateja Jakša Jurkovič 

  

Športna vzgoja Miha Bavčar 

 Suzana Gomilar 

 Učitelj 

 Alenka Slak 

 

Šolska svetovalna delavca: Alenka Maček in Sebastijan Einsiedler (30%) 

Knjižnica: Tina Mlakar 

Laborantka: Ljudmila Vrhovnik (BIO, KEM), Maja Glavič (FIZ). 

Vzdrževalec računalniške opreme: Ray Mencin, vzdrževalka V : Maja Glavič 
(20%). 

Hišnik: Matjaž Krošelj. 

Op.: Na šoli so zaposleni 3 spremljevalci gibalno oviranih dijakov ( v ustreznem 
deležu).  
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I/13 Obvezne izbirne vsebine v šolskem letu 2021-22 

 

1. LETNIK, 90 ur 

 

A. OBVEZNI DEL: 60 ur 
1. KULTURNO-UMETNIŠKE DEJAVNOSTI: 5 ur  (kino, gledališče, opera, 

muzej, spoznavna ekskurzija ipd.).,  

2. ZDRAVSTVENA VZGOJA: 10 ur (sistematičen zdravniški pregled, 
predavanja o skrbi za zobe, delavnice),  

3. ŠPORTNA DNEVA: 10 ur (jesenski 5 ur in spomladanski 5 ur),  
4. KNJIŽNIČNO INFORMACIJSKA ZNANJA: 11 ur (obisk knjižnice, varni 

internet, predavanja, COBISS, ipd.), 

5. DNEVI OIV: 24 ur (enodnevna strokovna ekskurzija po Sloveniji ali tujini, 
izbrana dejavnost po izbiri dijaka v času projektnih dni);  

B. PROSITI DEL: 30 ur Dijak prinese potrdilo razredniku, ki ga vpiše v e-Asistent, 
potrdila na koncu zbere in preda organizatorici OIV, Krajnik. 
 

 

2. LETNIK, 90 ur 

 
A. OBVEZNI DEL: 60 ur 

1. KULTURNO-UMETNIŠKE DEJAVNOSTI: 5 ur (kino ali gledališče, ipd.),  

2. KNJIŽNIČNO INFORMATIVNA ZNANJA: 4 ure (obisk knjižnice, COBISS),  
3. DRŽAVLJANJSKA KULTURA: 15 ur (obisk različnih institucij, predavanja, 

film, ipd.),  
4. ŠPORTNA DNEVA: 10 ur (jesenski, 5 ur, spomladanski, 5 ur),  
5. DNEVI OIV: 26 ur (enodnevna strokovna ekskurzija po Sloveniji ali tujini, 

izbrane dejavnosti po izbiri dijaka v času projektnih dni).  
B. PROSTI DEL: 30 ur Dijak prinese potrdilo razredniku, ki ga vpiše v e-Asistent, 

potrdila na koncu zbere in preda organizatorici OIV, Krajnik. 
 

3. LETNIK, 90 ur  

A. OBVEZNI DEL: 60 ur 
1. KULTURNO-UMETNIŠKE DEJAVNOSTI: 2 uri,  

2. VZGOJA ZA DRUŽINO, MIR IN NENASILJE: 13 ur, 
3. ZDRAVSTVENA VZGOJA: 5 ur, sistematski zdravniški pregled – 5 ur, 

ŠPORTNA DNEVA: 10 ur (jesenski, 5 ur, spomladanski, 5 ur),  
4. DNEVI OIV: 30 ur (enodnevna strokovna ekskurzija po Sloveniji ali tujini, 

izbrane dejavnosti po izbiri dijaka v času projektnih dni). 

B. PROSTI DEL: 30 ur Dijak prinese potrdilo razredniku, ki ga vpiše v e-Asistent, 
potrdila na koncu zbere in preda organizatorici OIV, Krajnik. 

 
 

4. LETNIK, 30 ur 

A. OBVEZNI DEL, 15 ur: 
1. KULTURNO-UMETNIŠKE DEJAVNOSTI, 8 ur,  

2. VZGOJA ZA DRUŽINO, MIR IN NENASILJE: 2 uri,  
3. ŠPORTNI DAN, jesenski,  5 ur,  

B. PROSTI DEL: 15 ur po lastni izbiri npr. maturantski ples, plesne vaje. Dijak 

prinese potrdilo razredniku, ki ga vpiše v e-Asistent, potrdila na koncu zbere in 
preda organizatorici OIV, Krajnik. 
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A. OBVEZNI DEL: 

 LETNIKI 

 1. 2. 3. 4. SKUPAJ 

UR 

ŠPORTNA DNEVA 2 X 5 ur 2 X 5 ur 2 X 5 ur 5 ur 35 

KIZ 11 ur 4 ure - - 15 

DRŽAVLJANSKA 
KULTURA 

- 15 ur - - 15 

KULTURNO-
UMETNIŠKE 
VSEBINE 

5 ur 5 ur 2 uri 8 ur 20 

ZDRAVSTVENA 
VZGOJA 

10 ur - 5 ur - 15 

VZGOJA ZA 
DRUŽINO, MIR IN 

NENASILJE 

- - 13 ur 2 uri 15 

 36 34 30 15  

Projektni dnevi 24 26 30 0 - 

Prosta izbira 30 30 30 15 - 

Skupaj 90 90 90 30 - 

 
B. PROSTI DEL IZBIRNIH VSEBIN- dijakova prosta izbira iz ponudbe šole 

 

1. 2. 3. 4. 

30 30 30 15 

 

Opomba: šola lahko spremeni število ur proste izbire in jih nameni obveznemu 
delu. 
 

URE, PRIDOBLJENE V ČASU POUKA NE ŠTEJEJO, ŠTEJEJO PA PRED IN PO 
POUKU. 

 
Dijak lahko prinese potrdila za naslednje dejavnosti: 

 Tekmovanja  v znanju: iz logike, matematike, kemije, biologije, 

zgodovine, računalništva in informatike, fizike, angleščine, francoščine, 
nemščine, italijanščine, španščine, slovenščine… (mentor izda potrdilo in 

določi število ur), 
 Bralne značke iz nemščine, italijanščine, španščine, angleščine.. (mentor 

izda potrdilo in določi število ur), 

 Ekskurzije/tabori, ob počitnicah, vikendih, praznikih, enodnevne ali 
večdnevne (npr. New York, Nemčija, Francija, Italija, Avstrija, Malta, 

…mentor izda potrdilo in določi število ur), 
 Ekskurzije v času, ko ni pouka (sobota, nedelja, prazniki, počitnice), 

mentor izda potrdilo in določi število ur, 

 Raziskovalne naloge: izdelava naloge in tekmovanje (vrednoti se čas po 
pouku, izven pouka ), mentor izda potrdilo in določi število ur, 

 Prostovoljno socialno delo, mentor izda potrdilo in določi število ur 
 Športni, matematični in drugi tabori ipd. ( v organizaciji šole, mentor 

ali zunanji izvajalec izda potrdilo in določi število ur), 

 Glasbena šola (potrdilo glasbene šole), 
 Likovna dejavnost izven šole (potrdilo zunanjega izvajalca), 
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 Šport: ples, košarka, nogomet, tek….dejavnost, ki jo dijak trenira v okviru 
kluba ali plesne šole (potrdilo kluba), 

 Sodelovanje v amaterskem gledališču (potrdilo organizacije), 
 Taborniki, skavti , planinsko društvo (potrdilo društva), 

 Pevski zbor ali druga kulturno-umetniška dejavnost (potrdilo 
društva), 

 Gledališki abonma: Drama, MGL, Mladinsko gledališče, CD 

(koordinira V. Krajnik) 
 filmski abonmaji: Kolosej, Kinodvor (prijava pri koordinatorici V. 

Krajnik) 
 Aktivna udeležba v šolskem krožku, projektu… (po pouku, izda 

mentor, določi število ur),* 

 Aktivna udeležba pri promociji šole na drugih šolah npr. OŠ (izda  
šolski mentor, določi število ur), 

 Tečaj tujega jezika  (potrdilo jezikovne šole  o opravljenem tečaju), 
 Tečaj računalništva (potrdilo  organizacije o opravljenem tečaju), 
 Aktivna udeležba  na šolskih proslavah (izda šolski mentor, določi 

število ur), 
 Tečaj CPP, cestno-prometnih predpisov  (potrdilo izda  avto šola 

Slovenije, šolski koordinator V. Krajnik), 
 Tečaj prve pomoči (potrdilo izda RK Slovenije, koordinatorica V. 

Krajnik), 

 Gasilsko društvo (potrdilo izda  pristojno društvo) 
 

Dejavnosti v šoli. Mentor izda potrdilo o številu ur. 
 Maturantski ples za četrtošolce (potrdilo uredi šolski mentor, N. Klement). 
 Šolska impro liga, ŠILA (koordinatorica V. Krajnik) 

 Izdelovanje novoletnih  in drugih okraskov (mentorica V. Krajnik) 
 Priprava na tekmovanje IATEFL 3. letniki, učiteljice ang. jezika 

 Priprava na maturo, višji nivo, učiteljice ang. jezika 
 Tekmovanje BEST IN ENGLISH, za vse letnike 
 Dopolnilni pouk iz angleškega jezika, učiteljice ang. Jezika 

 Literarni plakat, učiteljice ang. jezika 
 Prevajalsko tekmovanje JUVENES TRANSATORES, učiteljice ang. jezika 

 Fotografija in film , mentorica Š. Bogolin 
 Dobrodelnost, koordinatorica D. Mihić 

 Zavod 404 , mentorica M. Erjavec   
 Programi MEPI , mentorica A. Slak 
 Spoznavanje poklicev, koordinatorica, T. Hočevar Ziherl 

 Startup šola (od ideje do uspeha) 
 Ekskurzije v prostem času, mentorica V. Krajnik 

 Šolski pevski zbor, vodja, M. Jakša Jurkovič 
 Mentorstvo dijak dijaku –dijaška skupnost, mentorica Dijaške skupnosti 
 Šolsko glasilo PaKajČePišem, mentorica K. Hočevar 

 Prireditev in sodelovanje Konski, mentorica K. Hočevar 
 Čebelarski krožek, mentor, A. Razinger 

 Zgodovinski krožek, mentorica V. Krajnik, M. Gulan Lokar 
 Literarno-glasbena dejavnosti (prireditev), mentorici M. Jus in M. Jakša 

Jurkovič 

 Odbojka, mentorica S. Gomilar 
 Nogomet/fitnes, mentor M. Bavčar 

 ERASMUS, koordinatorica I. Šterman 
 Idr. 
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Izjeme: 

Dijak, ki ima status športnika A (vrhunski), mora opraviti  obvezni del, v katerem 
pa lahko s športom nadomesti le  športna dneva, za ostale dejavnosti se dogovori 

osebno. 
 
V gimnaziji so obvezne še: 

 
1. kulturno-umetniške vsebine s področja likovnosti 18 ur, 

2. kulturno-umetniške vsebine s področja glasbe 18 ur. 
 
Športne dneve in kulturno-umetniške vsebine načrtujemo v šolskem koledarju oz. 

jih izvedemo glede na ponudbo. Izvajajo se v vseh letnikih. 
Predvidevamo, da bomo izvedli del OIV (15 ur ur) v projektnih dnevih.   

Natančnejši programi posameznih dejavnosti (prosti del) bodo objavljeni na 
domači strani šole. 
 

Obvezne ekskurzije / plan obveznih strokovnih ekskurzij za šolsko leto 2021-
2022 bomo pripravili naknadno, glede na možnosti. Obstaja verjetnost, da 

ekskurzije ne bomo izvedli.  
 
Dijaki, ki so izbrali kot maturitetni predmet GEO ali ZGO bodo opravili obvezno 

strokovno ekskurzijo. Prav tako bodo dijaki, ki so izbrali maturitetni predmet BIO, 
morali opraviti terenske vaje. Te ekskurzije oziroma terenske vaje izvedemo ob 

sobotah. Lahko, da bodo te »ekskurzije« potekale v Ljubljani na prilagojen način.  
 
Če bo situacija dopuščala, bomo organizirali tudi nekaj neobveznih oziroma 

nadstandardnih. Dijake seznani s programom organizatorka OIV, ki prav tako 
poišče ustrezno agencijo za izvedbo.  

Plan je v prilogi. 
 

II. NAČRT USMERJANJA VPISA ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022 

 
Postopek vpisa poteka po rokovniku, ki ga določi Ministrstvo izobraževanje, 

znanost in šport. Celotni vpisni postopek je računalniško podprt in poteka prek 
interneta. 

 
V naslednjem šolskem letu šolskem letu (2021/2022)  imamo namen vpisati 5 
oddelkov prvih letnikov in 1 oddelek maturitetnega tečaja.  

 
Za nemoten in usklajen potek usmerjanja in vpisa v začetni letnik izobraževanja 

je v šolskem letu 2021/2022 treba opraviti naslednje naloge: 
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II/1 Vpis v začetni letnik 

 

 Naloga Nosilec 

1. Sklepanje o razpisu za vpis svet šole 

2. Posredovanje sklepa o razpisu za vpis MŠŠ ravnateljica 

3. Skupna objava razpisov MIZŠ 

4. Priprava pisne informacije s predstavitvijo 

programov in šole ter priprava vprašalnika 
za dijake na informativnem dnevu 

šolska svetovalna delavka s 

pomočjo tima za promocijo 

5. Organiziranje in izvedba informativnega 
dne  

ravnateljica, šolska 
svetovalna delavka, Darja 
Jerebic, prof. s šolskim timom 

ob  sodelovanju celotnega 
učiteljskega  zbora 

6. Zbiranje prijav za vpis in urejanje 
dokumentacije 

šolska svetovalna delavka 

7. Informiranje javnosti in MIZŠ o prijavah za 
vpis 

ravnateljica 

8. Obravnavanje prijav za vpis, svetovanje in 
usmerjanje prijavljenih kandidatov za 

začetni letnik 

šolska svetovalna delavka 

9. Posredovanje podatkov o prijavljenih 

kandidatih MIZŠ 

šolska svetovalna delavka 

10. Obravnava poročila o prijavah za vpis in 
eventuelno sklepanje o omejitvi vpisa 

oziroma podaljšanju roka za zbiranje 
prijav. 

Svet šole 

11. Obveščanje prijavljenih kandidatov za vpis 
z merili, kriteriji in postopkom za izbiro 

kandidatov v primeru omejitve vpisa 

šolska svetovalna delavka, 
tajništvo 

12. Ugotavljanje, ali prijavljeni kandidati 

izpolnjujejo pogoje za vpis 

šolska svetovalna delavka 

13. Prijava kandidatov za 2. krog izbirnega 

postopka (v primeru omejitve vpisa) 

šolska svetovalna delavka 

14. Seznanitev dijakov z rezultati 2. kroga  

izbirnega postopka 

šolska svetovalna delavka 

15. Prijavljanje za vpis neuspešnih  dijakov 1. 

letnika srednjih šol, ki se želijo preusmeriti 
in ponovno vpisati v 1. letnik; razgovori z 
dijaki in njihovimi starši 

šolska svetovalna delavka, 

razredniki 

16. Vpis dijakov, ki so bili izbrani v 2. krogu 
izbirnega postopka 

šolska svetovalna delavka 

17. Preusmerjanje in pomoč kandidatom, ki ne 
izpolnjujejo pogojev za vpis 

šolska svetovalna delavka 
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II/2 Usmerjanje dijakov med izobraževanjem 

1 Podrobno informiranje dijakov in staršev prvega in drugega letnika o 

značilnostih različnih izbirnih skupin v gimnazijskem programu s posebnim 
poudarkom na izboru maturitetnih predmetov,  ki so pomembni za dijakovo 

uspešno nadaljevanje študija 

2 Spremljanje in svetovanje dijakom, ki se želijo preusmeriti med šolskim 

letom (naloga je podrobneje opredeljena v letnem delovnem načrtu šolske 
svetovalne delavke). Nosilec naloge: razredniki, oddelčni učiteljski zbori in 
šolska svetovalna delavka. 

 

3 Priprava načrta akcije vpisa za šolsko leto 2021/2022. Nosilka naloge: šolska 

svetovalna delavka 

4 Izdelava poročila o izvedbi akcije vpisa za tekoče šolsko leto. Nosilka naloge: 

šolska svetovalna delavka 
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III. RAZPOREDITEV DIJAKOV V ODDELKE IN SKUPINE 

III/1 Razredi in razredniki 

 
V šolskem letu 2021/22 smo v gimnazijski program vpisali  20 oddelkov (5 prvih,   

5 drugih,  5 tretjih in  4 četrte letnike gimnazije ter 1 oddelek maturitetnega tečaja) 
oziroma 531 + 34 dijakov. 

Za razrednike so v šolskem letu 2021/22 določeni:  

Razred Razrednik  Nadomestni razrednik  

1.A Suzana GOMILAR Mateja JAKŠA JURKOVIČ 

1.B Marjetka POHOLE Irena ŠTERMAN 

1.C Nataša KLEMENT Gorazd KOVAČIČ  

1.D Erika BOŽIČ Urška  PRISTOVŠEK ČANDEK 

1.E Natalija KNOL Polona NABERGOJ GRUM 

2.A Alenka SLAK Monica CALTRAN 

2.B Lovro DRETNIK Breda KECUR 

2.C Alenka KOLENC Kristina HOČEVAR 

2.D Katja ROTAR Nataša KROŠELJ 

2.E Irena ERŠTE Mateja ERJAVEC 

3.A Špela BOGOLIN Mateja GREGORIČ JAGODIC 

3.B Darja JEREBIC Dragica PERME 

3.C Alenka PERKO BAŠELJ Mojca OREL 

3.D Marjana JUS Aleš RAZINGER 

3.E Vladimira KRAJNIK Bojan GOLC 

4.A Miha BAVČAR Učitelj ŠPV 

4.B Nataša PAVLINA SKAZA Željko LEDNIK 

4.C Polona Pika PLESTENJAK Andreja STRES 

4.D Neli SRAKA Damijana MIHIĆ 

5.M Bojan GOLC Maja GLAVIČ 

 
 

*Nadomestni razredniki prevzamejo vse naloge razrednika v času njegove 
odsotnosti.  

 



 

Število dijakov po letnikih in po oddelkih je razvidno iz spodnje tabele: 
(podatki z dne 15. 9. 2021) 

 

Letnik Fantje Dekleta Skupaj 

1. letnik 76 74 150 

2. letnik 62 91 153 

3. letnik 56 75 131 

4. letnik 36 61 97 

 
 

Oddelek Fantje Dekleta Skupaj 

1.A 21 9 30 

1.B 19 11 30 

1.C 10 20 30 

1.D 10 20 30 

1.E 16 14 30 

2.A 19 11 30 

2.B 11 19 30 

2.C 13 18 31 

2.D 11 20 31 

2.E 8 23 31 

3.A 14 15 29 

3.B 14 14 28 

3.C* 15 -2 9 -2 24 - 4 

3.D 5 16 21 

3.E 8 21 29 

4.A 12 13 25 

4.B 6 18 24 

4.C 7 13 20 

4.Č** 2 2 4 

4.D 9 15 24 

 
*4 dijaki v 3.c oddelku so na Gimnaziji Moste na 5-mesečni izmenjavi. 

  
**V 4.Č oddelku so dijaki, ki niso uspešno zaključili 4. letnika, v šolskem letu 
2021/22 bodo manjkajoče obveznosti opravljali z izpiti.  

 
V šolskem letu 2021/22 imajo oddelki pouk v svojih matičnih učilnicah.  

 
Dejavnosti in krožki potekajo popoldne. V skupine se delijo dijaki pri pouku športne 
vzgoje in informatike,   pri vajah iz biologije in kemije ter fizike v prvih treh letnikih, 

pri izbirnih predmetih v tretjih in četrtih letnikih, pri jezikih v nekaterih razredih,  
Zaradi nevarnosti širjena okužbe (COVID-19) nosijo dijaki v šoli ves čas maske in 

imajo tudi ločene garderobe po razredih.  
 



 

III/2 Skupine pri pouku športne vzgoje 

 

RAZPORED SKUPIN PRI ŠPORTNI VZGOJI  2021/2022 
 

Legenda: 
d – dekleta 
f – fantje 

 

Miha Suzana Alenka nov 

 1a - vsi   

1b ( f) 1be (d)  1e (f) 

 1c (d) 1(d) 1cd (f) 

2ab (f)  2ab (d)  

 2c (f) – 2 uri 2c (d) 2c (f) – 1 ura 

2de (f) 2d (d) 2e (d)  

3ab (f)  2ab (d)  

   3c vsi 

3de (f) 3d (d) 3e (d)  

4a vsi    

4bc (f) 4b (d) 4c (d)  

4d vsi – 1 ura 4d vsi – 1 ura 4d vsi – 1 ura  

    

23 ur 22 ur 22,5 ur 1 ur 

 
 

Skupine so sestavljene v skladu s Pravilnikom  o normativih za sestavljanje skupin 
pri pouku športne vzgoje. Pouk poteka tako, da so skupaj v telovadnici in fitnesu 

hkrati 2 ali 3 skupine. 
V šolskem letu 2021-22 so prav tako narejene prilagoditve glede garderob, 
dodatno smo prostor dijaške skupnosti namenili za garderobo, tako da so razredi 

ločeni. 
 

IV. STROKOVNI DELAVCI 

IV/1  Delavci in obseg del. časa 

 

V šolskem letu 2021/2022 v Gimnaziji Moste zaposlenih 50 delavcev. Tehničnih in 
administrativnih delavcev je 6, vsi ostali so strokovni delavci; 2 laboranta (eden je 

zaposlen v obsegu 45% DČ), knjižničarka in šolska svetovalna delavca (eden je 
zaposlen za 30% DČ) ter 39 učiteljev.  Vzdrževalec računalniške opreme, ki dela 
4 ure dnevno, ni zaposlen na Gimnaziji Moste. 4 delavci na Gimnaziji Moste svojo 

obveznost dopolnjujejo. 
 

 

Z. 

ŠT. 

PRIIMEK IN IME DOPOLNJE-VANJE NA 

DRUGI ŠOLI 

1.  BAVČAR MIHA  

2.  BOGOLIN ŠPELA  

3.  BOŽIČ ERIKA  
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4.  CALTRAN MONICA  

5.  CANKAR UROŠ X 

6.  DOMJANIĆ MAJA  

7.  DRETNIK LOVRO  

8.  EINSIEDLER 

SEBASTIJAN 

 

9.  ERŠTE IRENA  

10.  ERJAVEC MATEJA  

11.  GLAVIČ MAJA  

12.   GOLC BOJAN  

13.  GOMILAR SUZANA  

14.  GREGORIČ JAGODIC  

MATEJA 

X 

15.  HOČEVAR KRISTINA X 

16.  JAKŠA JURKOVIČ 
MATEJA 

 

17.  JEREBIC DARJA  

18.  JESIH ŠTERBENC 
KATARINA 

 

19.  JUS MARJANA  

20.  KARLOVČEC TANJA  

21.   KECUR BREDA  

22.  KNOL NATALIJA  

23.  KLEMENT NATAŠA  

24.  KOLENC ALENKA  

25.  KOVAČIČ GORAZD  

26.  KRAJNIK VLADIMIRA  

27.  KROŠEL NATAŠA  

28.  KROŠELJ MATJAŽ  

29.  LEDNIK ŽELJKO  

30.  MAČEK ALENKA  

31.  MIHIĆ DAMIJANA  

32.  MLAKAR TINA  

33.  NABERGOJ GRUM 
POLONCA 

 

34.  OREL MOJCA  

35.  PAVLINA SKAZA 

NATAŠA 

 

36.  PERKO BAŠELJ ALENKA  

37.  PLESTENJAK PIKA 
POLONA 

 

38.  POHOLE MARJRTKA  

39.  RAZINGER ALEŠ  

40.  ROTAR KATJA  

41.  SLAK ALENKA  

42.  SRAKA NELI  

43.  STRES ANDREJA  

44.  ŠKOF URH ŠPELA  

45.  ŠTERMAN IRENA  

46.  VIDIC NINA  

47.  VRHOVNIK LJUDMILA  
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48. ANJA LOGAR  

49. JOŽICA BOŽNAR  

50. VERONIKA MIKULETIČ  

 
Za določen čas so zaposleni: učiteljica fizike (v obsegu 80%), učiteljica biologije 

(40%), učitelj sociologije (70%), učiteljica informatike (35%), učitelj športne 
vzgoje (50%),  šolski svetovalni delavec (30%), vsi ostali so zaposleni za 
nedoločen čas. 

 
2 naša učitelja (FIL, SOC) dopolnjujeta svojo učno obveznost na drugih šolah. 

 
 



 

IV/2  Izobrazbena struktura  

 

Vsi učitelji, razen učiteljice biologije, imajo zahtevano izobrazbo in opravljen 
strokovni izpit za poučevanje v srednji šoli.  

Laborant za BIO in KEM ima višješolsko izobrazbo. 
Laborant za FIZ ima visokošolsko izobrazbo. 
 

IV/3 Izraba delovnega časa 

 

Učitelji izvajajo svojo osnovno nalogo poučevanje po veljavnem urniku. 
Manjkajoče ure do 40-urnega delovnega tedna opravijo z govorilnimi urami, s 
konferencami, sestanki aktivov, z organiziranim strokovnim izobraževanjem, 

urejanje kabinetov/zbirk in podobno.  
Z vsakim učiteljem na začetku šolskega leta pripravimo individualni načrt, pri 

čemer upoštevamo, da je 20 pedagoških ur 33 delovnih ur. Učitelji imajo 
neenakomerno porazdeljen delovni čas, tako da s krožki, dopolnilnim poukom, 
pripravami na tekmovanja, dežurstvom, popoldanskimi spremstvi in podobnim 

oddelajo razliko med prostimi dnevi in pripadajočimi dni letnega dopusta.  
V šolskem letu 2021/2022 so predvidene za učitelje  3 delovne sobote. 

V kolikor pride do tega, da zaposleni oddela preko 2088 ur v šolskem letu, se 
presežek ur izplača. Osnova za izplačilo je Sklep ravnateljice za povečan obseg 
dela, ki pa ni večji od 20 %.  

Delovni čas zaposlenih je določen s Pravilnikom o delovnem času.  



 

IV/4 Strokovni aktivi 

Vodje aktivov: 

Slovenščina Kristina Hočevar 

Matematika Alenka Kolenc 

Angleščina Katja Rotar 

2. tuji jezik Darja Jerebic 

Družboslovje Nataša Krošel 

Naravoslovje (kem, bio) Alenka Perko Bašelj 

Fizika, inf. Mateja Erjavec 

Gla, lum, knjižnica Tina Mlakar 

Športna vzgoja Miha Bavčar 

 
 

Vodje predmetnih aktivov bodo skrbeli za: 
 izdelavo letnih učnih priprav v okviru predlaganega učnega načrta, 

 informacije, povezane z maturo, 
 pripravo kriterijev ocenjevanja, 
 obravnavo strokovne problematike predmetnega področja ter oblikovanje 

predlogov za izboljšanje dela, 
 spodbujanje sodobnejših oblik in metod dela, 

 za posodobitev programa predmetnega področja z dosežki sodobne znanosti 
in pedagoške teorije in prakse, 

 spremljavo realizacije učnega načrta in analizo učnih rezultatov, 
 prizadevanje za poenotenje kriterijev pri preverjanju in ocenjevanju znanja, 
 predloge nabave učil, učnih pripomočkov in literature, 

 oblikovanje programov in predlogov načinov organizacije kulturnih, 
naravoslovnih, telesnovzgojnih dejavnosti, izbirnih vsebin, strokovnih 

ekskurzij, 
 dogovore za delo z nadarjenimi dijaki,  
 sodelovanje v oblikah stalnega strokovnega izobraževanja in usposabljanja, 

ki jih organizirajo Univerza v Ljubljani, Zavod RS za šolstvo in šport, 
 redno  udeležbo na sestankih oz. študijskih skupinah, 

 sodelovanje pri načrtovanju nabave opreme, pripomočkov, 
 ustrezen prenos informacij, navodil s strani vodstva ali organizatorja 

dejavnosti članom aktiva. 

 



 

V. NAČRTI AKTIVOV 

 

Načrti dela posameznih aktivov so predstavljeni v spodnjih preglednicah:  

V/1 Načrt dela aktiva slovenistk za šolsko leto 2021/22 

 
 

VODJA AKTIVA Kristina Hočevar 

ČLANI AKTIVA Erika Božič, Kristina Hočevar, Marjana Jus, Natalija Knol, 
Dragica Perme 

DELO V ŠOLSKEM 
LETU  2021/22 

V šolskem letu bomo poleg rednega poučevanja, sestave 
letnih tematskih in dnevnih priprav, izdelave enotnih 

kriterijev ocenjevanja, priprav dijakov na splošno maturo, 
aktivnega sodelovanja v učiteljskih zborih za posamezne 

oddelke, sprotnega ugotavljanja realizacije učnega načrta 
ter uspeha v posameznih oddelkih, sodelovanja s starši 
opravljale še veliko drugih dejavnosti. 

 
Poskrbele bomo za delo z nadarjenimi dijaki. Organizirale 

bomo priprave na Cankarjevo tekmovanje (E. Božič za 1. in 
2. letnike, M. Jus za 3. in 4. letnike)  in izvedle šolsko 

tekmovanje. 
K. Hočevar bo razpisala natečaj za najboljšo 
konstruktivistično pesem, ki jo bo sklenila z zaključno 

prireditvijo in podelitvijo nagrad v začetku marca 2022.   
 

K. Hočevar bo še naprej vodila glasilo Pakajčepišem. 
 
M. Jus in M. Jakša Jurkovič znova načrtujeta literarno-

glasbeno popoldne, ki bo 30. 3. 2022. M. Jus bo še naprej 
članica tima za promocijo šole po OŠ. Še vedno je članica 

državne komisije za pripravo tekmovanja iz slovenščine za 
Cankarjevo priznanje, nadaljevala pa bo tudi kot zunanja 
ocenjevalka na splošni maturi. Poleg tega bo izpraševalka 

za slovenščino v izpitni komisiji za strokovne izpite na MIZŠ.  
 

N. Knol bo soocenjevalka na šolskem  tekmovanju  za 
Cankarjevo priznanje za 1. in 2. letnik. Bo mentorica 
dijakom Haiku natečaja Gimnazijie Vič in natečaja Konski. 

 
Erika Božič bo še naprej sodelovala pri pisanju šolske 

kronike in poskrbela za izdajo šolskega letopisa za leto 
2020/21. Z RIC bo sodelovala kot zunanja ocenjevalka na 
splošni maturi.   

Je članica tima za promocijo šole po OŠ. Sodelovala bo tudi 
na Informativi.  

 
 
Načrtujemo medpredmetno sodelovanje z drugimi aktivi, s 

šolsko knjižnico pa bomo sodelovale s predlogi o novostih 
tako na strokovnem področju kot v leposlovju.  
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Sodelovale bomo pri izvedbi informativnega dneva, 
projektnih dni… 

Z udeležbo na seminarjih bomo poskrbele za stalno 
strokovno izpopolnjevanje. 

 
Izvedle bomo tečaj slovenskega jezika za dijake, katerih 

slovenščina ni materni jezik. 
 

SODELOVANJE NA 

TEKMOVANJIH 

– Tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo 

priznanje:  
naslov letošnjega tekmovanja je »Vedre bližine med 

nami«, predpisana besedila pa: za 1. in 2. letnik Feri 
Lainšček: Kurji pastir, za 3. in 4. letnik Alenka Goljevšček: 

Pod Prešernovo glavo in Srečna draga vas domača (šolsko, 
regijsko) George Bernard Shaw: Pigmalion (državno), 
okvirni datumi: šolsko v novembru, regijsko v decembru in 

državno v marcu, 
     –     Natečaj haiku poezije Gimnazije Vič, 

     –     natečaj Konski. 
 

SODELOVANJE Z 
OSTALIMI AKTIVI 

Tudi letos bomo pri izvedbi pouka sodelovale z drugimi 
aktivi. Načrtujemo medpredmetno sodelovanje z 
umetnostno zgodovino/likovno umetnostjo in filozofijo                     

ter morda še katerim drugim aktivom.  

PREDLAGANE 

DEJAVNOSTI 

      

     −    Tečaj slovenskega jezika za dijake, katerih materni 
jezik ni  

            slovenščina, 
– šolsko glasilo Pakajčepišem, natečaj Konski, 

literarno-glasbena prireditev, 

      –    Kristina Hočevar bo pripravila literarno gostovanje 
v okviru  

            projekta »Povabimo besedo« (Društvo slovenskih  
            pisateljev), 

– priprave na Cankarjevo tekmovanje, 

– dopolnilni pouk po potrebi, 
– dodatni pouk po potrebi, 

– sodelovanje pri izbiri gledaliških predstav za dijake, 
– sodelovanje na Informativnem in Projektnih dnevih, 
– sodelovanje pri šolskem projektu Samoevalvacija 

(Izboljšanje prepoznavnosti šole), 
– sodelovanje na različnih literarnih natečajih. 

 
Predlagamo ogled gledaliških predstave Hlapci (Mladinsko 
gledališče) za 3. letnik (za ostale letnike kasneje).   

Predlagamo, da se ogledi dijakinjam in dijakom štejejo k 
uram obveznih vsebin.  
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V/2  Načrt dela aktiva angleščina za šolsko leto 2021/22 

 

VODJA AKTIVA Katja Rotar 

ČLANI AKTIVA  Damijana Mihić, Polona Pika Plestenjak, Katja Rotar, Monica  
Caltran 

DELO V ŠOLSKEM 
LETU  

1. Izdelava in predelava letnih učnih načrtov temelječih 
na sledečem učnem gradivu: peta izdaja Headway  

Intermediate za 1.in 2. letnik ; Gateway B2 za 3. 
letnik; četrta izdaja  New Headway Upper Intermediate 
za  4. letnik; romana »Never Let  Me Go« in »Lord of 

the Flies« ter poezija za 4. letnik;  M. Vince: First 
Certificate Language Practice za maturitetni tečaj. 

2. Priprava kriterijev za preverjanje in ocenjevanje, po 
potrebi prilagojenimi za delo na daljavo . 

3. Sodelovanje pri pripravi  dogodkov in projektov na 

šoli. 
4. Sodelovanje profesoric pri posredovanju boljših idej, 

novih idej, izmenjava nalog, besedišča in koordinacija 
dela. 

5. Skrb za kakovost pouka in nabava novih materialov za 
delo pri pouku. 

6. Obravnava dopisov in ponudb prispelih na aktiv. 

7. Udeležba na študijskih srečanjih, na seminarjih,  
sodelovanje z založbami. 

8. Spodbujanje dijakov k branju mladinskih in drugih 
angleških revij in knjig, ki so lahko poenostavljene ali 
v izvirniku. 

9. Spodbujanje branja (bralnega razumevanja, bralnih 
veščin, kritičnega branja) z aktivnostmi v razredu in 

domačimi branji. 
10.Organizacija pouka, priprave in delo z dijaki s 

posebnimi potrebami. 

11.Organiziranje dejavnosti za nadpovprečno nadarjene 
dijake in dopolnilni pouk za pomoč dijakom s šibkim 

znanjem. 
12.Sprotna analiza učinkovitosti posameznih metod pri 

posredovanju snovi, utrjevanju, preverjanju in 

ocenjevanju. 
13.Priprava bodočih maturantov na pisni in ustni del 

mature. Dodatna pomoč dijakom, ki želijo opravljati 
maturo na višjem nivoju.  

14.Priprava in izvedba izpitov. 

15.Priprava gradiva za ustni del mature iz angleščine in 
izvedba le-te. 

16.Pregled realizacije dela in analiza učnega uspeha. 
17.Sprotno prilagajanje načrta, vsega dela, postopkov, 

metod in komunikacije na izobraževanje na daljavo. 

 

SODELOVANJE NA 

TEKMOVANJIH 

 Tekmovanje iz znanja angleščine za 3. letnik (Rotar) 

 Best in English  (Mihić) 
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 Juvenes Translatores  (Plestenjak) 
 

SODELOVANJE Z 
OSTALIMI AKTIVI 

Likovna umetnost, filozofija, zgodovina, italijanščina   
 

PREDLAGANE 
DEJAVNOSTI 

 
 Dopolnilni pouk  (Rotar, Plestenjak) 

 »Question-Answer project«  (Rotar) 

 Ogled predstave Animal Farm (Rotar) 

 Sodelovanje v projektu IP 1:1 (Rotar) 

 Šolski radio  (Caltran) 

 Izmenjava dijakov  3.c  z dijaki s Trsta in  Gorice 

(Caltran) 

 Sodelovanje naravnega govorca pri pouku italijanščine 

(Caltran) 

 Ocenjevanje na maturi  (Caltran) 

 Botrstvo (Mihić) 

 Priprave na višjo raven  (Mihić) 

 

 
 



 

V/3 Načrt dela matematičnega aktiva za šolsko leto 2021/22 

 

VODJA AKTIVA Alenka Kolenc 

ČLANI AKTIVA Špela Bogolin, Lovro Dretnik, Alenka Kolenc, Marjetka 

Pohole  

DELO V ŠOLSKEM 

LETU  

 Izvajanje dopolnilnega pouka,  

 izvajanje priprav na tekmovanja in organizacija le 
teh,  

 aktivna udeležba (promocija) na Informativi, 
 promocija šole,  
 koordiniranje interesnih dejavnosti (zunanjih), 

 urejanje FB strani, 
 organiziranje fotografiranja, 

 priprava razstav na šolskem stopnišču, 
 objave na šolski spletni strani, 
 samoevalvacija, 

 koordiniranje projekta Inovativna pedagogika 1 : 1, 
 sodelovanje v timu projekta Podvig, 

 vodenje tima Zdrave šole (tradicionalni slovenski 
zajtrk),  

 organizacija in izvedba matematičnega tabora, 
 zunanje ocenjevanje na maturi 2022 
 predsedništvo DTK za tekmovanje srednješolcev v 

znanju matematike, 
 statistika uspešnosti prehoda iz osnovne šole v višje 

letnike gimnazije, 
 moderacija točkovnikov za poklicno in splošno 

maturo pri matematiki. 

SODELOVANJE NA 
TEKMOVANJIH 

Tekmovanje iz logike 
Tekmovanje v razvedrilni matematiki 

Tekmovanje za Vegovo priznanje 
Logična pošast 

SODELOVANJE Z 
OSTALIMI AKTIVI 

 Projektni dnevi, 
 informativna dneva, 

 urejanje FB strani, 
 objave na šolski spletni strani, 
 promocija šole,  

 fotografiranje, 
 samoevalvacija, 

 sodelovanje pri pripravi dijakov na tekmovanje 
Evropske statistične igre, 

 sodelovanje pri pripravi dijakov na tekmovanje 

Popri. 

PREDLAGANE 

DEJAVNOSTI 

Opremljanje učilnic s fotografijami in likovnimi izdelki na 

temo »Matematika okoli nas«. 
Enkratni dogodek oziroma izvedba ure »Geometrija v 

kuhinji«. 
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V/4  Načrt dela aktiva drugih tujih jezikov za šolsko leto 2021/22 

 

VODJA AKTIVA Darja Jerebic 

ČLANI AKTIVA Darja Jerebic 
Nataša Klement 
Andreja Stres 

Marjeta Pogačar 
Irena Eršte 

Eva Gril 
 

DELO V ŠOLSKEM 
LETU  

dopolnilni pouk - nemščina, francoščina, italijanščina, 
španščina; 
priprava na tekmovanje (nem,špa), 

bralna značka (nem, špa, ita, fra), 
študentska praksa;  

organizacija Informativnega dneva (Jerebic), 
sodelovanje/poučevanje v skupini Inovativna pedagogika 

1:1 (Jerebic, Eršte) 
tajnik ŠMK (Stres, Jerebic), 
koordinacija dela z nadarjenimi (Klement), 

organizacija maturantskega plesa (Klement), 
koordinacija šolske prehrane (Klement),  

predsednica šolske protikorupcijske komisije (Klement),  
sindikalna zaupnica (Klement), 
izdelava urnika  (Stres) 

Sodelovanje z native speakerjem Caltran Monica (Ita) 
MEPI (Eršte) 

Zunanji ocenjevalec na maturi španščina (Eršte) 
 

SODELOVANJE NA 
TEKMOVANJIH 

Španščina: (3., 4. letnik) 
Nemščina: (3., 4. letnik) 
Bralna značka (nem, ita, fra, špa-vsi letniki) 

SODELOVANJE Z 
OSTALIMI AKTIVI 

Medpredmetne ure (sodelovanje s prof. geografije, 
umetnosti, glasba, matematika) 

PREDLAGANE 
DEJAVNOSTI 

Ekskurzija v Berlin (Nemčija), Avstrija,  
Izvedba tematskih popoldnevov: Jezikovna kuhinja, filmski 

večer   
Krožek – Španščina malo drugače (Eršte) 
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V/5  Načrt dela aktiva družboslovja za šolsko leto 2021/22 

 

 

VODJA AKTIVA Nataša Krošel 

ČLANI AKTIVA Bojan Golc (GEO) 
Mateja Gregorič Jagodic (FIL) 

Merlin Gulan Lokar (ZGO) 
Breda Kecur (SOC) 
Vladimira Krajnik (ZGO, SOC) 

Nataša Krošel (PSI) 
Željko Lednik (ZGO) 

Neli Sraka (GEO) 
Uroš Cankar (SOC) 

 

DELO V ŠOLSKEM 
LETU  

-dejavnosti povezane s poučevanjem družboslovnih 
predmetov  

(izdelava letnih delovnih načrtov in kriterijev za 
preverjanje in 

ocenjevanje znanja) 
-udeležba pri pripravi in izvedbi Projektnih dni 

-udeležba na seminarjih, študijskih skupinah in 
delavnicah 
-organizacija  in izvedba ekskurzij pri interni maturi iz 

geografije in 
  zgodovine 

-sodelovanje pri zunanjem ocenjevanju mature 
-sodelovanje in priprava strokovnih ekskurzij 
-koordinacija in priprava nadstandardnih ekskurzij 

-organizacija šolskega tekmovanja iz znanja zgodovine 
-zgodovinsko-muzejski krožek 

-likovni krožek (okraski) in organizacija okrasitve šole 
-raziskovalne naloge-zaupajmo v lastno ustvarjalnost 
-vodenje debatnega krožka (K.Sraka, B.Kecur, M. 

Jagodic) 
-vodenje krožka Mladi poročevalec za okolje (B. Golc) 

-vključevanje v ostale šolske projekte  (projekt 
samoevalvacija) 
-koordiniranje  (K. Sraka) in sodelovanje z osnovnimi 

šolami v okviru 
  promocije Gimnazije Moste 

-sodelovanje pri pisanju Šolske kronike (Ž. Lednik) 
-čistilna akcija 
- priprava govora in govor na državni proslavi 

-koordiniranje čistilne akcije “Za lepšo Ljubljano” 
-projekt Podvig (podjetnost) 

 

SODELOVANJE NA 

TEKMOVANJIH 

      - priprava in organizacija tekmovanj iz posameznih 

predmetov 
      -priprava na tekmovanje iz debate 
 

SODELOVANJE Z 
OSTALIMI AKTIVI 

       - medpredmetno povezovanje 
       -organiziranje ekskurzij 
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       -ITS 

PREDLAGANE 
DEJAVOSTI 

       -raziskovalne naloge (B. Kecur, B.Golc, V. Krajnik)  
 

 
 

V/6  Načrt dela aktiva biologija in kemija za šolsko leto 2021/22 

 
 

VODJA AKTIVA Alenka Perko Bašelj 

ČLANI AKTIVA Orel Mojca, Polona Nabergoj Grum, Alenka Perko Bašelj, 

Nataša Pavlina Skaza, Ljudmila Vrhovnik, Darja Užmah,  
Urška Pirstovšek 

NAČRT DELA AKTIVA 
V ŠOLSKEM LETU  

 
Orel Mojca: 

 
 Mednarodni projekti: 

o   sodelovanje v programskem odboru mednarodne 

konference o sodobnih metodah poučevanja in 
ocenjevanja znanja EDUVISION 2021 

o   sodelovanje v programskem odboru mednarodne 
konference EDUIZZIV 2021 in 2022 

  

 Državni projekti:  
 Organizacija Državnega tekmovanja iz kemijskih 

poskusov za osnovnošolce 
 Organizacija šolskega tekmovanja iz kemijskih 

poskusov za dijake 

 Podjetnost v gimnaziji 
  

 Šolski projekti: 
 Projektni dnevi 

  

 Medpredmetne povezave 
  

 
Polona Nabergoj Grum 

 
 Delo z nadarjenimi 
 Priprava dijakov na tekmovanje iz kemije  

 
 Tekmovanje 

 Organizacija in izvedba tekmovanja iz znanja kemije 
 

 Dopolnilni pouk za kemijo 

 
Perko Bašelj Alenka: 

 
 Vodja aktiva 

 

 Državni projekti: 
 Podjetnost v gimnaziji 

 Sodelovanje v projektu o ozaveščanju proti raku 
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 Šolski projekti 

 Projektni dnevi 
 

 Sodelovanje pri  izvedbi strokovnih ekskurzij  
 Biološko terensko delo za 2. letnike 

 Terensko delo za 4.letnik, MT, biologija na maturi 
 

 Tekmovanje 

 Organizacija in izvedba šolskega tekmovanja iz 
znanja biologije 

 
 Delo z nadarjenimi 
 Priprava na tekmovanje iz znanja biologije 

 
Nataša Pavlina Skaza 

 
 Delo z nadarjenimi 
 Priprava dijakov na tekmovanje iz znanja o sladkorni 

bolezni  
 

 Sodelovanje pri  izvedbi strokovnih ekskurzij  
 Biološko terensko delo za 2. letnike – junij 2022 
 Terensko delo za 4.letnik, biologija na maturi 

 
 Tekmovanje 

 Priprava, organizacija in izvedba šolskega 
tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni  - oktober 
2021 

 
 Koordinacijska skupina za zagotavljanje 

kontinuiranega in varnega dela v času 
epidemije Covid – 19 

 Sodelovanje v tej skupini in priprava načrtov ter 

pravilnikov za delo na šoli v času epidemije 
 

 
Ljudmila Vrhovnik 
 

 Urejanje  laboratorijev 
 

 Sodelovanje pri izvedbi strokovnih ekskurzij 
 Organizacija in izvedba biološkega terenskega dela 

za 2.letnike 
 
 Darja Užmah 

 
 Medpredmetne povezave 
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V/7  Načrt dela aktiva fizika in informatika za šolsko leto 2021/22 

 

VODJA AKTIVA Mateja Erjavec 

ČLANI AKTIVA Aleš Razinger, Gorazd Kovačič, Maja Glavič, Nina Vidic 

DELO V ŠOLSKEM 

LETU (predlog) 

– vodenje administracije za vpis dijakov v skupine za 

ITS in projektno delo, urejanje spletne strani in 
spletne učilnice; 

– urejanje in skrb eAsistenta, obveščanje učiteljev o 
novostih; 

– sodelovanje z Arnesom; 

– INFO tabla (izdelava, urejanje in objavljanje 
vsebin); 

– objava gradiva na spletni učilnici; 
– organizacija krvodajalske akcije; 
– izobraževanje v skladu z načrtom izobraževanja;  

– upravljanje šolskih garderobnih omaric; 
– šolsko in regijsko tekmovanje iz fizike; 

– priprava dijakov na regijsko tekmovanje iz fizike; 
– tekmovanje Čmrlj; 

– prenova eksperimentalnih vaj za delo na daljavo;  
– snemanje posameznih vaj v laboratoriju;  
– opravljanje meritve vaj za delo na daljavo; 

– prenova/osvežitev spletne učilnice za vaje; 
– nakup nove opreme in pripomočkov za poskuse; 

– ESS projekt PODVIG – podjetnost; 
– Mentorstvo na tekmovanju POPRI -tekmovanje za 

najboljšo poslovno idejo; 

- Dopolnilni pouk iz fizike; 
- Organizacija in izvedba strokovne ekskurzije za 4. 

letnike;  
- Zavod 404; 

SODELOVANJE NA 
TEKMOVANJIH 

- Šolsko in regijsko tekmovanje iz fizike; 
- Tekmovanje srednješolcev v znanju fizike Čmrlj; 
- regijsko tekmovanje POPRI – tekmovanje za 

najboljšo poslovno idejo; 

SODELOVANJE Z 

OSTALIMI AKTIVI 

- sodelovanje z OZRK-LJ in Klubom 25 (krvodajalska); 

- Arnes, eAsistent, eŠola; 
- Sodelovanje z zavodom 404;  

PREDLAGANE 
DEJAVNOSTI AKTIVA 

- Šolsko in regijsko tekmovanje iz fizike; 
- Tekmovanje srednješolcev v znanju fizike Čmrlj;  

- Regijsko tekmovanje POPRI; 
- Krvodajalska akcija; 
- Strokovna ekskurzija za 4. letnike. 

 
 

 
 

 
 



 

 

V/8  Načrt dela aktiva umetnost, glasba in knjižnica za šolsko leto 

2021/22 

 

VODJA AKTIVA Tina Mlakar 

ČLANI AKTIVA Tina Mlakar,  Mateja Jakša Jurković, Irena Šterman 

DELO V ŠOLSKEM 

LETU (predlog) 

 

Mateja Jakša Jurković  
 

 PEVSKI ZBOR IN DELO Z GLASBENIKI ŠOLE  

 
• vodenje pevskega zbora,  

• koordiniranje glasbenikov na šoli, 
• sodelovanje na informativnem dnevu, projektnem 
tednu in pri drugih predstavitvah šole v širšem prostoru 

(koordiniranje in izbira ter priprava dijakov glasbenikov 
in pevskega zbora ), 

• po možnosti samostojni koncert ali v sodelovanju s 
slavisti  

 urejanje in priprava vsebin za spletno učilnico 

(glasba) 
 

        
 Irena Šterman 

 sodelovanje na informativnem dnevu in pri vseh 

dejavnostih na šoli  
 kulturna koordinatorka na šoli 

 sodelovanje z ZRSŠ (v okviru študijske skupine 
in kot članica Predmetne razvojne skupine) 

 sodelovanje s Filozofsko fakulteto pri izvajanju 

predmeta Didaktika umetnostne zgodovine 
 sodelovanje pri likovni opremi šolskega časopisa 

 koordinatorka evropskega projekta Erasmus+: 
The Colors of Science 

 urejanje in priprava vsebin za spletni učilnici 

likovna umetnost  
 priprava Erasmus+ kotička v knjižnici 

 priprava razstave del dijakov, ki bodo sodelovali 
pri ITSu 20. stoletje (virtualna ali fizična, odvisno 
od poteka  epidemije COVID 19) 

 
Tina Mlakar 

 sodelovanje na informativnem dnevu, projektnem 
tednu in pri drugih predstavitvah šole v širšem 

prostoru 
 sodelovanje z drugimi aktivi pri pripravi in izvedbi 

medpredmetnih ur 

 online pomoč dijakom in profesorjem pri iskanju 
gradiva in relevantnih informacij 

 priprava e-gradiva za spletno učilnico 
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 priprava (video) gradiva za izvajanje KIZ 
 Projekt Rastem s knjigo 

 Priložnostne razstave v knjižnici 
 Tematske delavnice v knjižnici 

 
 

 

SODELOVANJE NA 
TEKMOVANJIH 

 

SODELOVANJE Z 
OSTALIMI AKTIVI 

Sodelovanje z različnimi aktivi pri pripravi medpredmetnih 
ur (tuji jeziki, biologija, slovenščina, angleščina, zgodovina), 

sodelovanje pri pripravi elektronskih in video vsebin za 
potrebe pouka. 

PREDLAGANE 
DEJAVNOSTI AKTIVA 

 

Opomba Dejavnost(i) bodo odvisne oziroma se bodo prilagajale 
trenutni epidemiološki situaciji. 

 

 

 



 

V/9  Načrt dela aktiva športna vzgoja za šolsko leto 2021/22 

 

VODJA AKTIVA MIHA BAVČAR 

ČLANI AKTIVA SUZANA GOMILAR, ALENKA SLAK, ŠE EN ČLAN( ½) 

 

 

 

 

 

 

DELO V ŠOLSKEM 

LETU 2020/21 

 Poučevanje športne vzgoje, priprava športnih dni, 

izpeljava testiranja za športno vzgojni karton, med 

razredna tekmovanja, med šolska tekmovanja, 

pomoč dijakom športnikom s statusom, organizacija 

smučarske sobote (1-2, odvisno od interesa 

dijakov). 

 V času projektnih dni bomo mentorji skupinam. 

 Mentor športnih tekmovanj bo prof.Slak, ki bo 

skrbela za med razredna tekmovanja, izpeljavo in 

organizacijo spremstva na med šolskih tekmovanjih, 

prijavljala dijake na šolska tekmovanja. 

 Prof. Gomilar bo vodila evidenco dijakov s statusom 

športnika in drugih dijakov s prilagojenimi 

obveznostmi. 

 Organizacija in izpeljava Moščanske olimpijade. 

Pomoč pri izvedbi prireditve ¨Krst prvošolcev¨ 

 Na podlagi mesečnih poročil profesorjev bomo 

vrednotili dosežke dijakov in pripravili končno 

točkovanje za ¨naj razred¨ in najuspešnejše dijake 

naše šole (prof. Gomilar) 

 DIJAŠKA SKUPNOST – mentorica prof. Slak 
 PROTIPOŽARNA VARNOST/ prof. Bavčar 

 MEPI/ vodja projekta/ prof. Slak 
 ŠOLSKI SKLAD / članstvo v UO Šolskega sklada/  

Gomilar 

 Koordiniranje jutranjih treningov pod okriljem RZS 
/prof. Bavčar 

 Športni tabor 
 Sem IN zdravo živim 

 

 

 

 

 

SODELOVANJE NA 

TEKMOVANJIH 

 Med šolska tekmovanja v organizaciji Timing 

Ljubljana (Šolska športna tekmovanja) in Športa 

mladih na državnem nivoju ter na podlagi vabil šol. 

 Sodelovanje na Ljubljanskem maratonu. 

 Sodelovanju na teku trojk v Ljubljani.  

 Sodelovanje na tradicionalnem novoletnem 

košarkaškem turnirju na gimnaziji Šentvid (ob 

povabilu). 

 Sodelovanje na tradicionalnem novoletnem 

nogometnem turnirju na Škofijski gimnaziji( ob 

povabilu). 
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DELO Z 

NADARJENIMI 

DIJAKI 

 Dijakom športnikom bomo omogočili opravljanje 

šolskih obveznosti na podlagi Pravilnika o 

prilagoditvi šolskih obveznosti. 

 Dijakom bomo omogočili, da zastopajo šolo na 

športnih področjih in organizirali interesne 

dejavnosti. 

 Sodelovali bomo z RZS, s KK Slovan in z ostalimi 

športnimi klubi, katerih člani so naši dijaki. 

SODELOVANJE Z 

OSTALIMI AKTIVI 

 V času projektnih dni. 

 Promocija šole. 

 Informativni dan. 

 

 

 

VKLJUČENOST V 

ŠOLSKE PROJEKTE 

 Profesorji bomo vključeni v projekt Promocija šole.  

 Sodelovali bomo v projektu Samoevalvacija. 

 Sodelovali bomo pri pripravi informativnega dne. 

 MEPI – izpeljava srebrne odprave  

 

 

 

 

PREDLAGANE 

DEJAVNOSTI 

 Projektni dnevi : Dijakom bomo mentorji. 

 Po pouku bomo prosto telovadnico izkoristili za 

pripravo dijakov na tekmovanja.  

 Dijakom bomo ponudili krožke (odbojka, nogomet,  

košarke, funkcionalne vadbe) pod vodstvom 

profesorjev športne vzgoje, glede na interes dijakov. 

 Dijakom bomo ponudili interesno dejavnost  

Ustvarjalnica.  

 Dijakom športnikom bomo na podlagi prošnje 

vodstvu šole omogočili obiskovanje fitnesa v 

popoldanskem času. 

 Dve soboti v decembru ali januarju ali februarju 

bomo organizirali smučarski dan.  

 Letni tabor za 1.-3. letnik– prednost imajo dijaki 

športnih razredov. 17.6. – 19.6.2022 Letovanje naj 

bi bilo izvedeno na otoku KRK – Malinska ( Vantačiči 

). Okvirna cena 3 dnevnega tabora je 170 evrov. V 

ceno je zajet avtobusni prevoz, zavarovanje, 2x 

nočitev in 2x polni penzion, uporaba sup-ov, vožnja 

na banani, uporaba kanujev, potapljanje, 

orientacijski tek, dnevnica spremljevalcev. 

 Projekt Sem IN in zdravo živim 

 Organizacija izobraževanj za celotni kolektiv: 

- TEK, predavanje in priprava na tek trojk, maj 

2022         ( Urban Praprotnik )  

- FUNKCIONALNA VADBA – vadba s palicami 

- ZDRAV DUH V ZDRAVEM TELESU – pohod na 

ORLE – junij.2022 
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Naloga strokovnih delavcev je tudi strokovno izobraževanje delavcev.  Poleg skupnih 

izobraževanj za kolektiv bodo aktivi spremljali izobraževanja o pripravi in novostih 
stroke, učitelji se bodo redno udeleževali sklicev študijskih skupin, vsi zaposleni pa 

so podali še predloge za udeležbo na izbranih seminarjih. Načrti izobraževanj po 
posameznih aktivih so zbrani v spodnjih tabelah. 
 

VI. NAČRT IZOBRAŽEVANJA 

 

Načrti izobraževanja za posameznih aktivov so predstavljeni v spodnjih 
preglednicah: 
 

VI/1 Načrt izobraževanja aktiva slovenistk za šolsko leto 2021/22 

 

PRIIMEK IN IME  PLANIRANO 

Erika Božič Književnost na splošni maturi iz slovenščine: Različni 
pogledi na svet blišča in bede, Univerza v Mariboru, 
predviden čas izpeljave 22. 10.–27. 11. 2021 na 

daljavo 

 Seminar za usposabljanje ocenjevanja esejev (RIC) in 

Seminar za usposabljanje ocenjevanja jezikovne pole 
(RIC) 

 

 Književnost na maturi iz slovenščine 2022, ZZŠRS (če 

bo razpisan) 

 Študijska srečanja 

 

Kristina Hočevar Književnost na splošni maturi iz slovenščine: Različni 
pogledi na svet blišča in bede, Univerza v Mariboru, 
predviden čas izpeljave 22. 10.–27. 11. 2021 na 

daljavo (Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta) 

 Književnost na maturi iz slovenščine 2022, ZZŠRS (če 

bo razpisan) 
 

 Lekcije iz antike (Univerza v Ljubljani, FF) 

 Kritična raba virov (Univerza v Ljubljani, TF) 

 Kritična in medijska pismenost (Pekarna Magdalenske 
mreže Maribor) 

 Seminar za usposabljanje ocenjevanja esejev (RIC) 
Študijska srečanja 

Marjana Jus Književnost na splošni maturi iz slovenščine: Različni 

pogledi na svet blišča in bede, Univerza v Mariboru, 
predviden čas izpeljave 22. 10.–27. 11. 2021 na 
daljavo 

 Seminar za usposabljanje ocenjevanja esejev (RIC) in 
Seminar za usposabljanje ocenjevanja jezikovne pole 

(RIC) 
 

 Književnost na maturi iz slovenščine 2022, ZZŠRS (če 
bo razpisan) 
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 Študijska srečanja 
 

Natalija Knol Lekcije iz antike (Univerza v Ljubljani, Filozofska 

fakulteta) 
Novejši tokovi v slovenistiki – jezik v teoriji in  šolski 

praksi (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta) 
Novejši tokovi v slovenistiki – književnost v teoriji in 
šolski praksi (Univerza v Ljubljani, Filozofska 

fakulteta) 
Študijska srečanja 

  

Dragica Perme Predstavitev literarnih besedil iz predpisanega sklopa 
za maturo (RIC) 

Seminar za usposabljanje ocenjevanja esejev (RIC) 
 

 Študijska srečanja 

  

SKUPNO 
IZOBRAŽEVANJE 

Organizira Gimnazija Moste. 
 

  

 

 

VI/2  Načrt izobraževanja aktiva angleščina za šolsko leto 2021/22 

 
 

 

 PRIIMEK IN IME PLANIRANO 

1. Polona Pika 
Plestenjak 

Študijska skupina 

  Izobraževanje na šoli 

2. Damijana Mihić Študijska skupina 

  Izobraževanje na šoli 

3. Katja Rotar Izobraževanje na šoli 

  Študijska skupina 

4. Monica Caltran Novosti stroke 

  Izobraževanje na šoli 

 
 

VI/3 Načrt izobraževanja matematičnega aktiva za šolsko leto 2021/22 

 
 

PRIIMEK IN 
IME  

PLANIRANO RAZLOG ZA IZBIRO 
NAVEDENEGA 

SEMINARJA 

Špela Bogolin Zunanje ocenjevanje znanja RIC Zunanje ocenjevanje 
maturitetnih pol 
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 Študijska srečanja učiteljev 
matematike 

Seznanitev z novostmi na 
področju srednješolske 

matematike 

Dretnik Lovro Zunanje ocenjevanje znanja RIC Zunanje ocenjevanje 
maturitetnih pol 

Študijska srečanja učiteljev 
matematike 

Seznanitev z novostmi na 
področju srednješolske 

matematike 

mednarodna konferenca Vodenje v 

vzgoji in izobrazevanju  

april 2022 - aktivna 

udeležba 

Kupm 2022 februar 2022 - aktivna in 

pasivna udeležba 

izobrazevanje za predsednika Sveta 

zavoda  

oktober 2021 - maj 2022 

Alenka Kolenc Zunanje ocenjevanje znanja RIC Zunanje ocenjevanje 

maturitetnih pol 

Študijska srečanja učiteljev 

matematike 

Seznanitev z novostmi na 

področju srednješolske 
matematike 

Marjetka 

Pohole 

Zunanje ocenjevanje znanja RIC Zunanje ocenjevanje 

maturitetnih pol 

Študijska srečanja učiteljev 

matematike 

Seznanitev z novostmi na 

področju srednješolske 
matematike 

Srečanja vodij timov zdrave šole Aktivno sodelovanje v 

okviru NIJZ Slovenije 

Izobraževanja in srečanja v okviru 

Interaktivna pedagogika 1 : 1 

Koordinatorica  Gimnazije 

Moste, učiteljica MAT 

+ skupna izobraževanja za kolektiv 

+ Udeležbo na izobraževanjih po KATIS katalogu sporočimo, ko katalog izide. 
 

 

VI/4  Načrt izobraževanja aktiva drugih tujih jezikov za šolsko leto 
2021/22 

 
 

PRIIMEK IN 
IME  

PLANIRANO 

Irena Eršte vsa izobraževanja na šoli 

 Inovativna pedagogika 1:1 

 Študijska skupina za španščino, seminar za zunanje 

ocenjevalce na maturi 

 MEPI  

 Prva pomoč 

Eva Gril izobraževanja na šoli 

 Podjetništvo za učitelje, delavnice 

 Študijska skupina za španščino 

Andreja Stres vsa izobraževanja na šoli 

 Študijska skupina za italijanščino/francoščino 

Marjeta Pogačar vsa izobraževanja na matični šoli 
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 Študijska skupina za francoščino 

Nataša Klement vsa izobraževanja na šoli 

 Študijska skupina za nemščino 

Darja Jerebic vsa izobraževanja na šoli 

 Inovativna pedagogika 1:1,  

 Študijska skupina za nemščino  

 
 

 



 

 
 

VI/5  Načrt izobraževanja aktiva družboslovja za šolsko leto 2021/22 

 

VODJA AKTIVA:   

Vladka Krajnik Študijsko srečanje za gimnazijske profesorje, sept. 2020, 

Ljubljana,  na daljavo, avgust, september, 3x 
Seminar za zunanje ocenjevanje na maturi iz zgodovine, 
seminar, maj/junij 2022, Ljubljana 

Izobraževanje Aktivno državljanstvo, kar bo ponujeno 
Kako temačen je bil v resnici srednji vek, Ljubljana 

EPAS- izobraževanja za sodelovanje v projektu 
5. sociološki seminar, 9.10. 2021, Celje 

Breda Kecur Študijska srečanja za sociologijo 

Neli Sraka Študijska srečanja za geografijo 

Željko Lednik Študijska srečanja za zgodovina 

Merlin Gulan Lokar Študijska srečanja za zgodovino 

Izobraževanje za zunanje ocenjevanje mature za 
zgodovino 

Nataša Krošel Študijska srečanja za psihologijo 
Osebni dnevnik 

Učitelj kot supervzornik svojih učencev 
Sočutna komunikacija 

Bojan Golc Študijska srečanja za geografijo 
Podvig 

Mateja Jagodic 
Gregorič 

Študijska srečanja za filozofijo 

 

VI/6  Načrt izobraževanja aktiva biologija in kemija za šolsko leto 
2021/22 

 

PRIIMEK IN 

IME  

Načrtovano  izobraževanje 

Polona Nabergoj 
Grum 

Študijsko srečanje za srednješolske učitelje kemije, avgust 
2022 

Mojca Orel Mednarodna konferenca Eduizziv (februar 2022, junij 2022, 
avgust 2022) 

 Mednarodna konferenca o sodobnih metodah poučevanja in 
ocenjevanja znanja EDUVISION, 25. - 27.11.2021, Ljubljana 

 Vedenjske motnjei (anksioznost, depresija in nasilje) pri 
otrocih in mladostnikih marec/april 2022 

 Študijsko srečanje za srednješolske učitelje kemije, avgust 
2022 

Nataša Pavlina 

Skaza 

Seminar za mentorje tekmovanja o sladkorni bolezni, 

18.9.2021, Ljubljana 

 Naravoslovna konferenca NAK, 14.-15.10.2021 

 Dan fiziologije, december 2021 

 Študijsko srečanje za srednješolske učitelje biologije, avgust 

2022 
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Alenka Perko 
Bašelj 

Dan fiziologije, december 2021 

 Naravoslovna konferenca NAK, 14.-15.10.2021 

 Študijsko srečanje za srednješolske učitelje biologije, avgust 
2021 

Ljudmila 
Vrhovnik 

Dan fiziologije, december 2021 

 Študijsko srečanje, avgust 2022  

Darja Užmah Projekt MUNERA 3 2018-2022 – tečaj angleščine - 

nadaljevalni 

 Študijsko srečanje za srednješolske učitelje kemije, avgust 

2022 

 Izobraževanje za zunanje ocenjevalce na maturi – KEM, 

sredina junija 2022 

 

VI/7  Načrt izobraževanja aktiva fizika in informatika za šolsko leto 

2021/22 

 

PRIIMEK IN 
IME  

PLANIRANO 

Kovačič 

Gorazd 

ROBOTIKA - MENTOR ROBOTIKE (LEGOROBOTS - WORLD ROBOT 

OLYMIAD) 

 PROGRAMIRAJMO S PYTHONOM 

  

Glavič Maja FIZIKA NA MATURI III: NAČRTOVANJE LABORATORIJSKIH VAJ ZA 
PRIPRAVO NA MATURO IZ FIZIKE 

 NAK (6. KONFERENCA UČITELJEV/-IC NARAVOSLOVNIH 
PREDMETOV - NAK 2021: IZZIVI AVTENTIČNOSTI V 
NARAVOSLOVNEM IZOBRAŽEVANJU) 

  

Erjavec 
Mateja 

NAK (6. KONFERENCA UČITELJEV/-IC NARAVOSLOVNIH 
PREDMETOV - NAK 2021: IZZIVI AVTENTIČNOSTI V 

NARAVOSLOVNEM IZOBRAŽEVANJU) 

 7. ZIMSKI SEMINAR ZA UČITELJE FIZIKE - ZISUF 2022: 

SENZIBILIZACIJA IN DIFERENCIACIJA PRI AKTIVNIH OBLIKAH 
POUKA 

  

Razinger Aleš FIZIKA NA MATURI III: NAČRTOVANJE LABORATORIJSKIH VAJ ZA 
PRIPRAVO NA MATURO IZ FIZIKE 

 PROGRAMIRAJMO S PYTHONOM 

 Študijska skupina za fiziko 

  

Vidic Nina 6. KONFERENCA UČITELJEV NARAVOSLOVNIH PREDMETOV NAK  - 
16 UR; 1 KT 

 VEŠČINE IN KOMPETENCE ZA DELO Z MLADIMI NA PODROČJU 
AKTIVNEGA DRŽAVLJANSTVA IN POUČEVANJA LE TEGA V ŠOLAH – 
24 UR; 1.5 KT 

 Z USTVARJALNOSTJO IN INOVATIVNOSTJO DO PODJETNOSTI 
(USPOSABLJANJE ZA UČITELJE IN PROFESORJE ZUIP) 
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VI/8  Načrt izobraževanja aktiva umetnost, glasba in knjižnica za šolsko 

leto 2021/22 

 

 
 

PRIIMEK IN 
IME  

PLANIRANO 

Jakša 
Jurković 

Mateja 

zborovodski seminar 

 računalniški seminar 

  

  

Mlakar Tina Bibliopedagoška šola (predvidoma marec/april 2022) 

 COBISS3/Zaloga - serijske publikacije (še ni objavljen termin) 

 Študijske skupine (še ni datumov) 

 Uporaba IKT pri učenju na prostem (seminar 2022, datumi bodo 
naknadno) 

 Prijava prispevka na konferenco Eduvision (nov 2022) 

 ali Prijava prisp. XII. mednarodna konf. Rakičan november 2021 

  

  

Šterman 
Irena 

1.10.2021- Seminar za maturo iz umetnostne zgodovine (RIC) 

 izobraževanja v zvezi s projektom Erasmus (če bodo, zelo 
možno, da bodo samo on-line) 

 udeležba na BETT, London (projekt Pedagogika 1:1), januar 2022 

 študijske skupine za likovno umetnost in umetnostno zgodovino 

- predvidoma avgusta 2022 

  

 
 

VI/9  Načrt izobraževanja aktiva športna vzgoja za šolsko leto 2021/22 

 

PRIIMEK 
IN IME  

PLANIRANO 

Suzana 
Gomilar 

Izobraževanja v okviru šole 

 Rokomet 

 FŠ ( če bodo izobraževanja) 

  

  

Alenka Slak Izobraževanja v okviru šole 

 MEPI 

 FŠ ( če bodo izobraževanja) 

  

Miha Bavčar Izobraževanja v okviru šole 

 Rokomet 
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 FŠ ( če bodo izobraževanja) 

  

  

 

 
 
 

VI/10 Skupna izobraževanja za zaposlene  

 

V šolskem letu 2021/2022 načrtujemo 40 ur skupnih izobraževanja za zaposlene 
(N. A. Jager-izrekanje vzgojnih ukrepov, Pedagoški inštitut-nenasilje, delavci GM-
ikt., gledališče, strokovna ekskurzija..), vendar datumov nismo natančno določili.  

 



 

 

VII. SODELOVANJE Z DRUGIMI ŠOLAMI, DIJAŠKIMI DOMOVI, 

RAZISKOVALNIMI IN KULTURNIMI ORGANIZACIJAMI 

 

Pri uresničevanju tega dela delovnega načrta bomo sodelovali: 
 

 z Zavodom RS za šolstvo,  Šolo za ravnatelje (svetovanje, pomoč pri 

organizaciji izobraževanja delavcev)  
 z Ministrstvom za izobraževanje, znanost  in šport, z mestnimi organi za 

področje vzgoje in izobraževanja, 
 z Državno maturitetno komisijo, predmetnimi komisijami in Državnim 

izpitnim centrom, 

 z delovnimi organizacijami in inštituti (prek mentorskega dela dijakom - kot 
pomoč pri raziskovalnih nalogah), če bo to mogoče, 

 z drugimi srednjimi šolami (prek aktiva ljubljanskih srednjih šol, aktiva 
ljubljanskih gimnazij in aktiva gimnazij Slovenije), 

 z osnovnimi šolami (predstavitev programov šole, organizacija tekmovanja 

iz ke. eksperimentov za OŠ),  
 z zdravstvenim domom Moste, 

 z Mladinsko postajo Moste, 
 z Zavodom za zdravstveno varstvo, 
 z domovi za dijake, 

 s fakultetami oziroma univerzami pri izvajanju pedagoške prakse študentov, 
 z Mestno občino Ljubljana, 

 z različnimi športnimi društvi in klubi, 
 s krajevno skupnostjo Moste, 
 s kulturnim domom Španski borci, 

 s knjižnico Jožeta Mazovca, 
 z Rdečim križem, 

 z Zavodom 404, 
 z Zvezo prijateljev Mladine Moste Polje,  
 in drugimi institucijami za izvedbo OIV. 



 

VIII. DRUGE NALOGE 

VIII/1  Stiki s starši 

 
V skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (čl. 66) 

za organizirano uresničevanje interesov staršev v šoli oblikujemo svet staršev. 
Svet staršev je posvetovalni organ ravnatelja in učiteljskega zbora. Obravnava 
vzgojno-izobraževalno problematiko in daje pobude drugim organom šole. 

Njegova naloga je tudi imenovanje Upravnega odbora šolskega sklada in 
seznanjanje z novimi Pravilniki.  

 
Sodelovanje s Svetom staršev je bilo v preteklih letu zelo dobro (od organizacije 
tečaja NEM za starše, organiziranih predavanj za dijake-OIV, sodelovanja staršev 

na Šport in špasu, starševskega »tutorstva« itd), v letošnjem letu bo tovrstnega 
sodelovanja verjetno nekoliko manj.  

 
Stiki s starši so najpogostejši na tedenskih govorilnih urah razrednikov in učiteljev  
in na roditeljskih sestankih. Imeli bomo tri roditeljske sestanke za vse oddelke, po 

potrebi pa bomo sklicevali tudi izredne roditeljske sestanke. Na prvem roditeljskem 
sestanku izvolijo starši dijakov vsakega oddelka po enega predstavnika za svet 

staršev. Svet staršev pa izvoli  tri člane za Svet šole. 
Obstaja verjetnost, da bomo nekatere stike s starši izvajali preko video-konferenc. 
 

Poleg govorilnih ur in roditeljskih sestankov se nekateri starši udeležujejo tudi 
predavanj za starše (starševski večeri), ki jih bomo izvedli, če bo to mogoče. 

 
Vsebine roditeljskih sestankov: 

 predstavitev dela, 

 organizacija življenja v šoli (omarice, knjižnica, učbeniški sklad …), 
 šolski koledar, 

 organizacija dejavnosti in izbirnih vsebin na šoli, 
 šolski red, tudi vsa navodila v zvezi s Covid-19, in obisk pouka, 
 šolska pravila, 

 pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja, 
 matura in pogoji za nadaljevanje študija, 

 šolska prehrana, 
 govorilne ure, izostanki dijakov,  

 možnosti  brezplačnih inštrukcij (pomoč dijaška skupnost), če bo mogoče-
znotraj mehurčka, 

 starše opozorimo, da imamo šolsko svetovalno službo, 

 



 

VIII/2  Skrb za dijake 

 

Urnik  
Pri izdelavi urnika (je v prilogi) upoštevamo pedagoška načela in Pravilnik o 

šolskem koledarju. 
 
Prehrana  

V šoli je organizirana šolska prehrana. Hrano nudi zunanji ponudnik K-NORMA, 
d.o.o. 

Na šoli malica predvidoma 300 dijakov. Približno polovica jih ima subvencionirano 
malico; pravico uredijo starši na Centru za socialno delo. Dijak na šoli odda le 
prijavnico na malico.  

Vse informacije so objavljene na šolski spletni strani. 
 

Pomoč manj uspešnim dijakom 
Manj uspešnim dijakom bomo pomagali z dopolnilnim poukom in tudi z 
inštrukcijami za posamezne predmete. Poteka pa tako, da manj uspešnim dijakom 

pomagajo sošolci (morda tudi  dijaki višjih letnikov, ki so pri določenih predmetih 
uspešni). To so prostovoljci.  Ure, ki jih dijak inštruktor porabi za pomoč sošolcu, 

se mu štejejo k uram opravljenih dejavnosti. Vso organizacijo inštrukcij prek 
zunanjih institucij in šolsko prostovoljno delo vodi šolska svetovalna delavka. 
Pri organizaciji inštrukcij za skupine dijakov pričakujemo sodelovanje Dijaške 

skupnosti. 
Učitelji v dogovoru z dijaki nudijo pomoč pri usvajanju snovi. Prav s tem namenom 

so organizirane tudi govorilne ure za dijake. 
 
Slovenščina za tujce 

Skladno  z navodili MIZŠ bomo v šolskem letu izvedli ustrezne preizkuse iz SLO za 
dijake-tujce in jim ponudili po 90 ur SLO, kar je skladno z navodili MIZŠ (glede na 

število dijakov-tujcev). 
 
Preventivne dejavnosti šole pri zasvojenosti mladih z legalnimi in 

nelegalnimi drogami 
V predmetniku je kar nekaj predmetov, ki se dotikajo te problematike: psihologija, 

sociologija, kemija, biologija. Prav tako je ta problematika zastopana tudi v 
obveznih izbirnih vsebinah zdravstvene vzgoje. 

Ta problematika je tudi obvezni program razrednih ur. Delavnice o zasvojenosti 
večinoma vodijo zunanji strokovnjaki. 
 

Učbeniški sklad, učbeniki 
Imamo učbeniški sklad, v katerem si lahko vsi dijaki od 1. do 4. letnika za največ 

tretjinsko ceno izposodijo komplete učbenikov. Upravljavka učbeniškega sklada je 
knjižničarkaTina Mlakar.. 
Profesorji in dijaki bodo uporabljali samo predpisane učbenike.  

 

VIII/3  Navodila učiteljem za delo z dijaki 

 
 Učitelj mora na začetku šolskega leta dijake seznaniti s cilji in z vsebino 

predmeta oz. s katalogom znanja.  
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 Datume pisnih preverjanj znanja za 1. ocenjevalno obdobje učitelj vnese v 
eAsistenta v prvih 14ih dneh pouka v šolskem letu – v dogovoru z dijaki. Roke 

učitelj vpiše v e-dnevnik, preveri jih razrednik 
 Prav tako morajo biti dijaki seznanjeni z načini in s kriteriji ocenjevanja ter z 

drugimi posebnostmi predmeta.  
 Letni delovni načrti učiteljev so objavljeni v eAsistentu.  
 Načrti ocenjevanja za posamezne predmete so objavljeni na spletni strani. 

 Uvajajo naj se take metode in oblike dela, ki zahtevajo od dijaka večjo aktivnost 
v šoli in manj učenja doma. 

 Razlaga mora biti pri vseh predmetih nazorna, razumljiva, stopnji primerna in 
zanimiva.  

 Ocenjevanje je javno.  

 Preverjanje mora biti stalno, da lahko dijak in učitelj dobita sprotno informacijo 
o kakovosti in obsegu pridobljenega znanja. 

 Javnost ocenjevanja se zagotavlja predvsem tako, da učitelj dijaka seznani z 
načini ocenjevanja in z datumi ter roki ocenjevanja, z obsegom učne snov, ki 
jo ocenjuje v posameznem ocenjevalnem obdobju, s kriteriji za ocenjevanje, 

ocenjuje v oddelku ali v učni skupini in sproti obvešča o doseženih rezultatih 
pri ocenjevanju znanja. 

 Pri ocenjevanju učitelj išče predvsem znanje. 
 Izdelke je treba vrniti v   roku sedmih delovnih dni.  Pri ocenjenih pisnih 

nalogah, grafičnih, tehničnih in drugih izdelkih morajo biti tudi ustrezno 

označene napake v izdelkih, tako da dijak lahko spozna pomanjkljivosti oz. 
vrzeli v svojem znanju.  

 V istem oddelku lahko na teden pišejo največ tri pisne naloge, priporočljivi sta 
dve pisni nalogi. Na dan se sme pisati le  ena pisna naloga.  

 Učitelj mora skrbeti za red in disciplino pri svojih urah, ne pa klicati na pomoč 

razrednika  ali ravnatelja. Vpis oziroma prijava kršitve naj bo le izjema, ne pa 
pravilo. 

 Če dijak pogosto manjka pri določenem predmetu, je učitelj dolžan poiskati 
vzroke za to in jih odpraviti. 
 

VIII/4  Druge naloge strokovnih delavcev 

 

REF. ZA KULTURO: Irena Šterman 

ORGANIZACIJA INF. DNEVA: Darja Jerebic  

MENTOR DIJAŠKE SKUPNOSTI: Alenka Slak, somentor: Erika Božič 

Maturantski ples/organizacija: Nataša Klement 

TAJNIK ŠOLSKE MATURITETNE KOMISIJE: Mateja Erjavec 

DELO Z NADARJENIMI DIJAKI: Nataša Klement in Alenka Maček 

ORGANIZATOR OIV: Vladimira Krajnik 

ORGANIZATOR ŠOLSKE PREHRANE: Nataša Klement 

KOORDINATOR ZDRAVE ŠOLE: Marjetka Pohole 

Skrb za spletno stran: Lovro Dretnik 

Skrb za FB: Špela Bogolin 

Skrb za e-Asistenta: Maja Glavič 
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KOORDINATOR DEJAVNOSTI: Špela Bogolin 

KOORDINATOR TIMA ZA PROMOCIJO PO OŠ: Kornelija Sraka 

KOORDINATOR TIMA PEDAGOGIKA 1:1: Marjetka Pohole 

KOORDINATOR TIMA Podjetnost v gimnazijah: Nina Vidic 

KOORDINATOR ERASMUS+: mag. Irena Šterman 

KOORDINATOR PROJEKTNIH DNI: Bojan Golc 

Tim za oblikovanje kratkoročnih (in dolgoročnih) ciljev: Alenka Slak, Erika Božič, 

Mateja Gregorič Jagodic. 

 

Cilj večine dodatnih nalog je spodbujanje projektnega učenja, podjetnosti, 
vedoželjnosti, skrb za nadarjene dijake in za dijake s posebnimi potrebami, skrb 
za kvalitetno preživljanje prostega časa, organizacije dejavnosti, kot tudi 

organizacija kvalitetnega življenja na šoli in izven nje in promocija šole. 

Zaposleni na šoli si želimo aktivnega sodelovanja z dijaško skupnostjo, njihove 

projekte bomo podprli kolikor bo možno.  
 

VIII/5  Program dela ravnateljice 

 
Ravnateljica bo pedagoško vodila kolektiv in uresničevala družbene vzgojno-

izobraževalne smotre in skrbela za dobro organizacijo vzgojno-izobraževalnega 
dela. 
Prav tako bo zagotovila kontinuirano delo na Gimnaziji Moste v času korona virusa, 

skrbela za realizacijo priporočil NIJZ in navodil MIZŠ.  
 

KOLEDAR DELA RAVNATELJICE: 
 
SEPTEMBER  

 razporeditev obveznosti strokovnih delavcev in dokončanje individualnih 
načrtov (del. čas) 

 začetek pouka, sprejem prvošolcev 
 končna ureditev zaposlitev, pogodb 
 sodelovanje pri urejanju prostorov 

 priprava koledarja 
 obveščanje dijakov, zaposlenih, staršev o karantenah 

 priprava vseh navodil (varovanje v času korone, plakati), naročilo vseh 
potrebnih sredstev: razkužil, mask, dozirnikov.. 

 roditeljski sestanki za 1. letnike 
 dokončanje LDN in predstavitev 
 dokončanje Poročila o delu za preteklo šolsko leto in predstavitev 

 imenovanje komisij (za varstvo pravic) , imenovanje vodij in članov timov 
 sestanek in konstituiranje sveta staršev 

 zbiranje, posredovanje podatkov in računov na MIZŠ (v zvezi s sanacijo) 
 svet šole – potrditev poročila in načrta 
 vpis v maturitetni tečaj 

 podelitev maturitetnih spričeval (jesenski rok) 
 pomoč pri organizaciji »olimpijade« 

 pregled, ažuriranje sistemizacije 
 organizacija izobraževanj 
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 sodelovanje na sestanku aktiva ljubljanskih ravnateljev 
OKTOBER 

 začetek pouka v MT 
 interesne dejavnosti 

 sestanek z dijaško skupnostjo 
 priprava gradiv za Vpisnik, Dijaški-net 
 pedagoška konferenca - urediti statuse 

 hospitacije 
 organizacija izobraževanj za učitelje  

 urejanje napredovanj  
NOVEMBER 

 strokovno srečanje ravnateljev/udeležba 

 predprijava na maturo (pregled, načrtovanje) 
 hospitacije 

 organizacija izobraževanj in delavnic 
 pregled pogodb, naročilnic 
 priprava materialov (zgibanke itd) za Informativo in ID, nagrad za dijake 

 letni razgovori 
DECEMBER 

 načrtovanje vpisa, priprava obvestila za razpis 
 hospitacije 
 organizacija proslave  

 organizacija dejavnosti za promocijo šole 
 letni razgovori 

 zaključna konferenca/ priprava 
JANUAR 

 ocenjevalna konferenca 

 Letno (poslovno) poročilo – priprava 
 Vsebinski načrt - priprava 

 2. roditeljski sestanki (4. letniki-sodelovanje) 
 svet staršev 
 Informativa 

 srečanje ravnateljev (Zveza SŠ in dijaških domov)  
 dejavnosti o zdravi prehrani 

FEBRUAR 
 informativni dan (vodenje priprav) 

 predstavitev poslovnega poročila, načrta 
 zimski izpitni rok 
 obvestila o dopustih-priprava 

 oprema (načrtovanje) 
MAREC 

 obvestila zaposlenim – ocene, uspešnost, 
 priprava dokumentacije (+aneksi) za napredovanje 
 prijave na maturo 

 posvet o maturi-udeležba 
 vpis – prijave 

APRIL 
 roditeljski sestanki (po potrebi) 
 poskusna matura 

 anketa zadovoljstva  
 maturantski ples - govor 

 načrtovanje novega šolskega leta 
 srečanje ravnateljev (DR) - udeležba 
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MAJ 
 konec pouka za zaključne letnike; vodenje konf., podelitev spričeval 

 anketa o šolski prehrani 
 spričevala za zaključne letnike 

 izpiti (za dvig ocene) 
 priprava razporeditev za naslednje šolsko leto 
 začetek mature 

JUNIJ 
 pisna in ustna matura (Sklepi) 

 dejavnosti in prilagojeni urniki za preostale letnike 
 vpis/omejitev 
 zaključek pouka, konferenca 

 spričevala in proslava ter podelitev nagrad 
 priprave na popravne izpite-org. 

 načrtovanje novega šolskega leta, priprava koledarja 
 poročila o delu 
 popravni izpiti 

 zaključna konferenca 
JULIJ 

 popravni izpiti 
 reševanje: presežni delavci 
 javni razpisi 

 vzdrževalna dela (organizacija) 
 rezultati mature  

 priprava poročil 
AVGUST 

 popravni izpiti 

 jesenska matura 
 zaključna konferenca 

 uvodna konferenca 
 priprave na začetek šol. leta 
 kadrovske zadeve 

 priprava različnih urnikov, razporeditev, ILDN 
 priprava rokovnika, publikacije 

 
Ravnateljica vodim tudi vse konference (12 na leto) in sem prisotna na vseh 

izobraževanjih, ki jih tudi organiziram. Nadziram vodenje e-dokumentacije, redno 
spremljam aktualno zakonodajo, spremljam prisotnost delavcev na šoli (možnost 
org. nadomeščanj), sodelujem z vodji aktivov, s tajnikom mature in koordinatorji 

projektov in s šolskima svetovalnima delavcema. 
 

Na podlagi predstavljenih nalog sem/bom:  
 pripravila letni delovni načrt in odgovarjala za njegovo izvedbo, 
 vodila delo učiteljskega zbora in skupaj z njimi pripravila predlog 

nadstandardnih storitev, 
 skrbela za kakovost pedagoškega dela in  za skladnost tega dela z učnimi 

načrti in družbenimi smotri, 
 skrbela za razvijanje novih oblik in metod dela ter za uvajanje nove učne 

tehnologije, 

 načrtno prisostvovala pri vzgojno-izobraževalnem delu posameznih učiteljev, 
analizirala vsebino, oblike in metode njihovega dela, jim pomagala, jih 

spodbujala, svetovala in ovrednotila njihovo delo, 
 mesečno spremljala potek in realizacijo navodil 
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 skrbela za opremljanje učilnic s sodobno učno tehnologijo, z učili in drugimi 
didaktičnimi pripomočki, 

 skrbela za zakonitost poslovanja šole, 
 skrbela za sodelovanje z mentorji krožkov, društev in organizacij, 

prisostvovala na sestanku dijakov ter skrbela za aktivnejše vključevanje 
dijakov v delovanje in življenje šole, 

 sodelovala s šolsko svetovalno službo in razredniki pri uresničevanju 

vzgojnih nalog šole, 
 skrbela za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje pedagoških delavcev 

ter organizirala mentorstvo za pripravnike/učitelje začetnike, 
 skrbela za uresničevanje sklepov strokovnih organov šole, 
 skrbela za intenzivno sodelovanje šole z okolico (če bo mogoče), 

 prizadevala za čim boljše materialne pogoje,  
 sodelovala na sestankih Skupnosti srednjih šol in dijaških domov, Skupnosti 

gimnazij in Skupnosti ljubljanskih gimnazij,  
 se udeleževala raznih oblik organiziranega izobraževanja za ravnatelje,  

opravljala druge naloge v skladu z zakoni, 

 redno spremljala delo razrednikov in skupaj z njimi reševala učne in vzgojne 
probleme.  

 
 
 

SPREMLJAVA PISNEGA OCENJEVANJA 
1. Načrtujemo datume pisnega ocenjevanja. 

2. Pred tem je treba opraviti preverjanje znanja in ga dokumentirati. 
3. Vsak učitelj vpiše v e-dnevnik analizo v primerih ko je več kot 45% 

negativnih ocen. 

 
SPREMLJAVA UČNO-VZGOJNEGA PROCESA (hospitacije) 

Redna spremljava dela učiteljev. 
Oktobra, novembra, marca hospitacije pri učiteljih v razredu, opazovanje odnosov 
med učiteljem in dijakom.  

 
SPREMLJAVA DELA Z DIJAKI S PRILAGODITVAMI  

Učitelji in razredniki bodo dodatno na oddelčnih konferencah poročali o delu z dijaki 
s posebnimi potrebami. 

 
SPREMLJAVA UČNO NADARJENIH DIJAKOV  
Nataša Klement, prof. nem., in šolska svetovalna delavka spremljata in usmerjata  

nadarjene dijake na posamezne dejavnosti, ki jih organizira šola (glede na 
področje nadarjenosti) in vodita ustrezno dokumentacijo. 

 

VIII/7  Načrt dela šolske svetovalne delavke 

 

Opredelitev temeljnih nalog: 
 

1. Vpis, študijsko informiranje in svetovanje za maturo. 
2. Pomoč dijakom pri učnih ali osebnostnih težavah, odkrivanje vzrokov učne 

neuspešnosti ter svetovanje dijakom in njihovim staršem. 

3. Sodelovanje z učitelji. 
4. Operativno analitično delo v zvezi z zakonitostmi življenja in dela šole. 

5. Poklicna orientacija za dijake tretjih in četrtih letnikov. 
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6. Sodelovanje pri postopkih priznavanja tuje izobrazbene kvalifikacije in 
izdaje Odločb o priznanju tujih listin za dijake tujce. 

7. Vodja in koordinator za dijake s posebnimi potrebami. 
8. Urejanje eAsistenta in CEUVIZ-a. 

9. Glede na neposredno povezavo dveh aplikacij (CEUVIZ in ŠOL-S-začetek) 
bom pripravila, pregledala, uredila in vnesla vse podatke v aplikaciji ŠOL-S-
začetek za program gimnazije in maturitetni tečaj, ki so podlaga za določitev 

sredstev za financiranje zavodov. 
10.Uredila, pregledala in vnesla bom podatke za tečaj slovenščine za dijake 

tujce za poročilo na ministrstvo. 
11.Uredila, pregledala in vnesla bom podatke o dijakih s posebnimi potrebami, 

ki imajo Odločbo o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. 

 
 

1. Vpis, študijsko informiranje in svetovanje za maturo 
 

 sodelovanje pri pripravi akcijskega načrta za vpis, priprava in organizacija 

vpisnih dejavnosti (september, februar, marec), 
 sodelovanje pri oblikovanju vpisnih pogojev za objavo razpisa (februar), 

 pomoč pri pripravi in izvedbi informativnega dne  – februar, 
 spremljanje zbiranja prijav (marec, april), 
 zbiranje informacij o prijavljenih kandidatih in sodelovanje z osnovnimi 

šolami, drugimi srednjimi šolami, Zavodom za šolstvo, Zavodom za 
zaposlovanje in drugimi ustreznimi institucijami in usmerjanje vpisa (marec, 

april, maj, junij), 
 individualni pogovori s posameznimi kandidati  in njihovimi starši, 
 svetovanje odklonjenim kandidatom pri preusmerjanju (april, maj, junij, 

september), 
 obveščanje prijavljenih kandidatov (maj, junij, september), 

 sistematično urejanje dokumentacije o prijavljenih kandidatih, 
 oblikovanje oddelkov prvega letnika (junij, avgust) v skladu z normativi in 

maturitetnega tečaja, 

 pomoč dijakom in staršem pri preusmeritvi v druge programe, 
 priprava dijakov tretjih in četrtih letnikov, da bi sami spoznali tiste 

osebnostne lastnosti in interese, ki so pomembni za njihovo bodočo 
študijsko usmeritev. 

 zbiranje podatkov za svetovanje četrtošolcem pred izbiro študija, seznanitev 
z vpisnimi pogoji in morebitnimi sprejemnimi izpiti (marec, april, maj, junij), 

 vpisni pogoji bodo pogosta tema razrednih ur in roditeljskih sestankov 3. in 

4. letnikov. 
 

2. Pomoč dijakom pri učnih ali osebnostnih težavah, odkrivanje vzrokov 
učne neuspešnosti ter svetovanje dijakom in njihovi staršem (stalna 
naloga) 

 
 spremljanje učne uspešnosti dijakov, svetovanje dijakom s težavami in 

organizacija pomoči, 
 individualni razgovori z manj uspešnimi dijaki, njihovimi starši, razredniki in 

posameznimi učitelji 

 seznanjanje dijakov z metodami uspešnega učenja (v vseh prvih letnikih) 
 svetovanje dijakom v njihovih osebnih težavah (pomoč dijakom, ki zaidejo 

v osebne konflikte doma, v šoli in drugod), 
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 šolsko vzgojno svetovanje oz. pomoč dijakom pri reševanju različnih težav, 
ki zadevajo njihov razvoj, rast in nasploh samouresničevanje, 

 pomoč staršem za pravilno ravnanje z mladostnikom ter usklajevanje dela 
na relaciji dom šola ( v tem smislu šolska svetovalna delavka sodeluje na 

roditeljskih sestankih prvih letnikov in četrtih letnikov), 
 pomoč staršem pri lastnem opazovanju oz. spoznavanju mladostnika,  
 pedagoško, svetovanje in delo s starši, 

 iskanje pomoči pri zunanjih sodelavcih oz. napotitev zapletenejših primerov 
v specializirane ustanove in kasnejše strokovno sodelovanje s temi 

ustanovami 
 organizacija predavanja za starše in učitelje v predavalnici šole. 

 

3. Sodelovanje z učitelji (stalna naloga) 

 

 pomoč učitelju kot prvemu svetovalnemu delavcu na šoli, 
 pomoč učitelju in predvsem razredniku pri reševanju problemov socialno 

ogroženih dijakov, 

 sodelovanje z razredniki pri iskanju ustreznih vzgojnih poti za uspešno 
vplivanje na vzgojno motene dijake, 

 
4. Operativno analitično delo v zvezi z zakonitostmi življenja in dela šole 

(stalna naloga) 

 
 sodelovanje z vodstvom šole pri odločanj o pomembnejših problemih 

vzgojno izobraževalnega dela, 
 pomoč vodstvu šole pri uvajanju inovacij, 

 sodelovanje z vodstvom šole pri iskanju in uvajanju takih oblik organizacije 
dela, ki spreminjajo dosedanji režim šole,  

 priprava poročil o obravnavani problematiki (za vodstvo šole, pedagoške 

konference, organe šole in zunanje institucije), 
 spremljanje učne in vzgojne problematike ponavljavcev, 

 sodelovanje pri oblikovanju preventivnih dejavnosti šole pri zasvojenosti z 
legalnimi in nelegalnimi drogami, 

 spremljanje učne in vzgojne problematike celotne dijaške populacije, 

 udeležba na sestankih študijske skupine svetovalnih delavcev, 
 udeležba na seminarjih in posvetovanjih, 

 sodelovanje s svetovalnimi delavci različnih srednjih in osnovnih šol, 
 sodelovanje v supervizijski skupini svetovalnih delavcev. 

 

5. Načrtovanje in priprava na svetovalno delo (stalna naloga) 
 

 oblikovanje lastnega letnega delovnega načrta in sodelovanje pri sestavi 
letnega delovnega načrta šole, 

 priprava in sodelovanje na pedagoških in redovalnih konferencah ter 

roditeljskih sestankih, 
 priprava na individualne pogovore s starši in dijaki, 

 priprava na predavanja in razgovore v posameznih razredih, 
 priprava vprašalnikov, formularjev in drugih pomembnih listin, 
 korespondenca s starši in drugimi šolami ter zunanjimi ustanovami, 

 analiza in dokumentacija lastnega dela, 
 spremljanje strokovne literature in strokovno izpopolnjevanje. 

 organizacija predavanja za starše in učitelje  
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6. Načrt dela študijskega informiranja in svetovanja – šolsko leto 

2021/2022 
 

Četrti letniki in maturitetni tečaj:        
    
 ponovni pregled študijskih programov in pogojev vpisa, 

 kje so običajne omejitve vpisa in kje jih ni, 
 kakšne so spodnje meje števila točk, ki jih kandidat potrebuje za vpis v 

programe, ki imajo omejitev, 
 kaj mora kandidat vedeti o razpisu za vpis, informativnem dnevu, prijavi za 

vpis, v prvem, drugem in tretjem roku izbirnega postopka, 

 kaj mora kandidat vedeti o vpisu, prepisu ali menjavi študija, 
 v februarju se dijaki udeležijo informativnega dne na posameznih fakultetah. 

 v marcu izpolnjujemo prijave za vpis na fakulteto, 
 
 

7. Poklicna orientacija za dijake tretjih in četrtih letnikov 
 

 Šolska svetovalna služba mesečno skozi celo šolsko leto med razrednimi urami 
obiskuje dijake tretjih in četrtih letnikov, kjer jih seznani z aktualnimi delovnimi 
mesti na trgu dela, predstavi posamezne fakultete in pogoje o vpisu na 

fakultete. 
 

 
8. Priznavanje izobraževanja in izdaja Odločb o priznanju tujih listin za 

dijake tujce 

 
 Sodelovala bom pri postopkih izdaje odločb, ki jih izdaja pooblaščena oseba 

za formalno priznavanje tuje izobrazbene kvalifikacije. 
 
 

9. Koordinator za dijake s posebnimi potrebami 
 

 Koordinacija dela z dijaki s posebnimi potrebami (pogovor in zapis pogovora 
z dijakom o postopku usmerjanja, preverjanje izpolnjevanja pogojev, 

poročila dijakov v postopku usmerjanja, izdelava Individualiziranih 
programov, organizacija sestankov s straši in člani strokovne komisije za 
dijake s posebnimi potrebami, spremljanje dijakov z Odločbami, svetovanje 

učiteljem in evalvacija dela med in ob koncu šolskega leta). 

 
 
 

VIII/8  Načrt dela knjižnice na Gimnaziji Moste 

 
Naloge knjižničarke: 

 
Sodelovalno bibliopedagoško delo: 
Učne ure v tem programu se izvajajo kot sodelovalno bibliopedagoško delo, v 
katerem so dejavni trije udeleženci: učitelj, knjižničar, dijak. V tem segmentu 

knjižničarka skupaj z učiteljem načrtuje medpredmetno povezovanje z ostalimi 
aktivi na šoli. 
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Knjižničarjevo samostojno delo: 

Opravljanje samostojnih skupinskih bibliopedagoških ur Knjižnično informacijskih 
znanj v 1. in 2. letniku. Poudarek dajemo na usvajanju znanja že na začetku 

šolanja, da so dijaki lahko dejavni pri učenju, uporabi knjižnice in njenih virov. Za 
utrjevanje elementov informacijske pismenosti knjižničarka uporabi tudi 
individualno svetovanje in pomoč pri izposoji in uporabi gradiva. Na koncu šolskega 

leta dijaki 1. letnikov spoznajo konkretno delo v knjižnici. Dijaki 2. letnikov 
nadgrajujejo usvojeno znanje uporabe knjižnice iz 1. letnika, s spoznavanjem 

različnih baz podatkov in različnih tipov knjižnic, ter navajanjem virov.  
  

Sodelovalno bibliopedagoško delo za skupine s posebnimi potrebami: 

Za dijake z učnimi težavami, razvojnimi motnjami, slabim poznavanjem 
materinščine in drugimi posebnimi potrebami. 

  
Poleg naštetega dela knjižničarka koordinira ogled splošne knjižnice Jožeta 
Mazovca v okviru projekta Rastem s knjigo, vodi Učbeniški sklad in se vključuje v 

pedagoško delo. Vodi evidenco dijakov v lokalni COBIS bazi, koordinira in usklajuje 
nabavno politiko, skrbi za novosti in informiranje profesorjev. 

Prav tako knjižničarka sodeluje s šolsko svetovalno službo in z računovodstvom, 
pri usklajevanju finančnega stanja knjižnice zagotavlja izpise inventarne knjige. 

  

Knjižničarka se bo udeležila izobraževanj, ki so namenjeni knjižničarjem: 
-          Redni sklici študijskih skupin, 

-          Bibliopedagoška šola, 

-          Izobraževanja COBISS, ki jih organizira IZUM (po potrebi). 



 

VIII/9  Samoevalvacija 

 

Načrt izboljšav na ravni šole vključujoč akcijske načrte na ravni aktivov 

in posameznih učiteljev  

Tabela 1: 

CILJ DEJAVNOSTI 

NA RAVNI 

ŠOLE 

PROFE

SOR 

MERILO KATERE 

PODATKE 

ŽE 

ZBIRAMO? 

KATERE 

PODATKE 

ŠE 

POTREBUJE

MO? 

Izbolj

šati 

uspeh 

na 

matur

i 

Reševanje 

različnih 

tipov nalog 

Irena 
Eršte, 
Nataša 

Klement, 
Darja 

Jerebic, 
Andreja 

Stres, 
Mateja 
Gregorič 

Jagodic, 
Mateja 

Erjavec  
 

povprečna 
ocena pri 

posameznem 
predmetu/ko

ntrolni nalogi 
v primerjavi 
z drugimi 

oddelki 

povprečna 
ocena pri 

posameznem 
predmetu/ko

ntrolni nalogi 
v primerjavi 
z drugimi 

oddelki 

povprečna 
ocena pri 

posameznem 
predmetu/ko

ntrolni nalogi 
v primerjavi 
z drugimi 

oddelki 

Samostojno 
delo 

Alenka 
Perko 
Bašelj, 

Željko 
Lednik, 

Bojan 
Golc, 
Nataša 

Krošelj, 
Breda 

Kecur, 
Neli 
Sraka 

št. pravilno 

rešenih 
nalog, 
povprečna 

ocena 

število 
pravilno 

rešenih 
nalog, ocene 

število 
pravilno 

rešenih 
nalog, ocene 

Podpora 

oziroma 

usmerjanje 

dijakov 

(priprava na 

tekmovanja, 

dopolnilni/do

ddatni pouk) 

 

Damija
na 

Mihić, 
Polona 

Pika 
Plestenj
ak, 

Polona 
Naberg

oj 
Grum, 
Nataša 

št. dijakov, 
ki obiskujejo 

in so zato 
uspešnejši 
 

število 
dijakov, ki 

obiskujejo in 
so zato 
uspešnejši 

število 
dijakov, ki 

obiskujejo in 
so zato 
uspešnejši 
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Pavlina 
Skaza, 

Alenka 
Kolenc, 

Marjana 
Jus, 

Erika 
Božič, 
Mateja 

Erjavec, 
Nina 

Vidic 
   

Usmerjanje 

dijakov 

športnikov 

Miha 
Bavčar 

število 
dijakov 
športnikov 

število 
dijakov 
športnikov 

število 
dijakov 
športnikov 

 Matematični 

tabor 

Špela 
Bogolin, 

Lovro 
Dretnik, 

Marjetk
a 
Pohole 

uspešnost 
vključenih na 

maturi 

uspeh na 
maturi 

uspeh na 
maturi 

 

 

Tabela 2: 

CILJ DEJAVNOS

TI NA 

RAVNI 

ŠOLE 

PROFESOR MERILO KATERE 

PODATKE 

ŽE 

ZBIRAMO

? 

KATERE 

PODATKE 

ŠE 

POTREBUJ

EMO? 

2. 

izboljšati 

prepozna

vnost 

šole 

 
Priprava in 
izvedba 

informativn
ega dne 

Alenka Slak, 
Suzana 

Gomilar, 
Gorazd 

Kovačič 

Število 

udeležence
v 

število 

udeleženc
ev 

število 
udeležencev 

Popestritev 

dejavnosti 
za naše 

dijake 
(pevski 

zbor, 
literarno 
srečanje, 

literarno 
glasilo, 

krožki, 
OIV, 

Mateja 

Jakša 
Jurkovič, 

Irena 

Šterman, 

Vladimira 

Krajnik, 

Aleš 

Razinger,  

Natalija 

Knol,  

število 
vključenih 

število 
vključenih 

število 
vključenih 
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Erazmus+, 
krvodajalsk

a akcija) 

Kristina 

Hočevar, 

Aleš 

Razinger  

 
Tekmovanj

a 
(organizaci
ja za OŠ) 

 
Mojca Orel, 

Ljudmila 
Vrhovnik 

število 
vključenih 

dijakov 
in 

sodelujočih 
učencev 

število 
vključenih 

dijakov 
in 

sodelujoči
h učencev 

število 
vključenih 

dijakov 
in 

sodelujočih 
učencev 

 

VIII/10  Šolski sklad 

 

V šolskem letu 1997/1998 smo ustanovili šolski sklad, iz katerega se financirajo 
dejavnosti, ki niso sestavina osnovnega izobraževalnega programa oz. se ne 

financirajo iz javnih sredstev, financira se nakup nadstandardne opreme, 
zviševanje standarda pouka, omogoča se prevoze dijakov na različna tekmovanja, 
financirajo se jabolka, ki so na voljo v jedilnici, delno majčke oziroma puloverje za 

dijake, tudi nagradni izlet dijakov in delno spoznavni dan za prvošolce. 
 

Sklad bo pridobival sredstva iz prispevkov staršev in drugih virov. Sklad bo 
opravljal upravni odbor (predsednik in šest članov, od katerih so najmanj trije 
predstavniki šole). Upravni odbor imenuje svet staršev. Predstavnike šole predlaga 

svet šole.  
 

Starše bomo dvakrat na leto pozvali k prostovoljnemu prispevku po 15 EUR v šolski 
sklad. 
Upravni odbor sklada bo podal načrt porabe sredstev in prav tako poročilo o porabi. 

 

VIII/11  Finančna izvedljivost načrta 

 
Dejavnost financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost  in šport.  

 
Za izvedbo športnih dni, ekskurzij, taborov bodo dijaki prispevali po položnicah na 
podlagi izračuna stroškov.  

 
V kolikor bo dopuščala situacija, bomo poskrbeli tudi za spodbujanje zdravega in 

aktivnega življenja: 
-dijakov (sveža jabolka, tradicionalni slovenski zajtrk, Moščanska olimpijada, 
spoznavni izlet (igrišča), predavanja..), 

-zaposlenih (sveža jabolka, zdrava malica na nekaterih izobraževanjih, pohod, Dan 
promocije zdravja na delovnem mestu, somatika, funkcionalna vadba) 

Predviden strošek za našteto je za šolsko leto 2021/22 približno 6000 evrov.  
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Vsa gradiva fotokopirajo profesorji. Cena: za nižje letnike po 10 eur/letno na dijaka 
nižjih letnikov, 15 eur/letno na dijaka 4. letnika in 20 eur/dijaka MT je določena z 

deležem fotokopij dodatnih gradiv glede na ceno najema fotokopirnih strojev. 
 

Gimnazija Moste je starše zaprosila tudi za sofinanciranje varovanja šolskega 
okoliša. V preteklem šolskem letu je Svet staršev sprejel sklep, da starši mesečno 
plačujejo po 2 eur/mesečno za varovanje, od 1.9.2021 dalje. Položnice se izdajo 

hkrati s položnicami za fotokopije oziroma drugimi stroški. 
 

Ker je število dijakov v šolskem letu 2021/22 višje kot v predhodnih letih in ker ne 
planiramo večjih izdatkov, menimo, da je program v celoti izvedljiv. 
 

 
Priloge:  

 Koledar 
 Urnik 
 Plan nadstandardnih ekskurzij 

 
Letni delovni načrt je bil obravnavan na pedagoški konferenci, 23. 9. 2021 

na Svetu staršev 22.9.2021,  
sprejet na 9. seji sveta šole 29.9.2021. 
 

 
 

 
                                                                       Špela Škof Urh, 

                                                                        ravnateljica  


