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Dragi dijaki, spoštovani starši in cenjeni profesorji,
Pred vami je priročnik, ki vam omogoča vpogled v dejavnosti naše gimnazije v tekočem šolskem letu. V Publikaciji
najdete vsebine, ki vam bodo v pomoč pri načrtovanju dela, ali pa boste v njej poiskali le kakšen koristen podatek
o naši šoli. Dejavnosti v letošnjem letu načrtujemo z velikim optimizmom, saj verjamemo, da bo zdravstvena
kriza to leto popustila. Tudi v primeru občutnega poslabšanja stanja pa bomo storili vse, kar je v naši moči, da
načrtovane cilje izpolnimo in da omogočimo kar se da normalen učni proces. Z optimizmom gledamo naprej.
Želim vam končno eno radoživo šolsko leto.
Dr. Jurij Kočar, ravnatelj

VIZITKA GIMNAZIJE MOSTE
Gimnazija Moste
Zaloška 49
1000 Ljubljana
T: 01 547 41 00
F: 01 547 41 11
Odgovorna uradna oseba: dr. Jurij Kočar, ravnatelj
ID za DDV: SI 79887520
Matična številka: 5084318000
TRR: 01100-6030694218

E-naslov: gimnazija.moste@guest.arnes.si
Spletno mesto: www.gimoste.si
Facebook: fb.com/gimoste
YouTube: youtube.com/gimoste
Hashtag: #GimMoste
Dijaška skupnost: fb.com/groups/DijakiGimMoste
Šolski pravilniki: https://www.gimoste.si/sola/pravilnik
Spletna učilnica: https://ucilnice.arnes.si/
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URADNE URE
Tajništvo: vsak dan 7.30 - 11.00 in 13.00 - 14.00
Šolska svetovalna delavka: vsak dan 9.00 - 11.00 in 13.00 - 14.00
Knjižnica: vsak dan 7.30 - 14.30
Računovodstvo: vsak dan 9.00 - 11.00 in 13.00 - 14.00
Organizacija šolske prehrane in OIV: ponedeljek in četrtek 10.30 - 12.00

VODSTVO IN STROKOVNE SLUŽBE
Ravnatelj
dr. Jurij Kočar
T: 01 547 41 00
E: jurij.kocar@gmoste.si

Tajništvo
Maja Domjanić
T: 01 547 41 00
E: tajnistvo@gmoste.si, maja.domjanic@gmoste.si
Šolska svetovalna služba
Alenka Maček
T: 01 547 41 08
E: alenka.macek@gmoste.si
in
Sebastijan Einsiedler
T: 01 547 41 08
E: sebastijan.einsiedler@gmoste.si

Knjigovodstvo
Maja Šega
T: 01 547 41 00
E: maja.sega@gmoste.si
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Računovodstvo
Tanja Karlovčec
T: 01 547 41 04
E: racunovodstvo@gmoste.si

Organizacija šolske prehrane in OIV
Nika Pirnat
T: 01 547 41 13
E: nika.pirnat@gmoste.si

Tajništvo šolske maturitetne komisije
Mateja Erjavec
T: 01 547 41 30
E: mateja.erjavec@gmoste.si

Šolska knjižnica
Tina Mlakar
T: 01 547 41 15
E: tina.mlakar@gmoste.si

Koordiniranje dejavnosti
Špela Bogolin
T: 01 547 41 18
E: spela.bogolin@gmoste.si

Vzdrževanje računalniške opreme
Ray Mencin
E: podpora.moste@gmoste.si
in
Maja Glavič
E: maja.glavic@gmoste.si

Hišnik
Matjaž Krošelj
T: 031 264 952
E: matjaz.kroselj@gmoste.si
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UČITELJSKI ZBOR
V šolskem letu 2022/2023 sestavljajo učiteljski zbor naslednji učitelji:

UČITELJSKI ZBOR
Kabinet

Telefon

Učitelj

E-naslov

Slovenščina

01 547 41 14

Erika Božič

erika.bozic@gmoste.si

01 547 41 14

Kristina Hočevar

kristina.hocevar@gmoste.si

01 547 41 14

Marjana Jus

marjana.jus@gmoste.si

01 547 41 25

Natalija Knol

natalija.knol@gmoste.si

01 547 41 14

Dragica Perme

dragica.perme@gmoste.si

01 547 41 18

Špela Bogolin

spela.bogolin@gmoste.si

01 547 41 18

Lovro Dretnik

lovro.dretnik@gmoste.si

01 547 41 18

Alenka Kolenc

alenka.kolenc@gmoste.si

01 547 41 18

Marjetka Pohole

marjetka.pohole@gmoste.si

01 547 41 18

Maja Glavič

maja.glavic@gmoste.si

01 547 41 16

Monica Caltran

monica.caltran@gmoste.si

01 547 41 16

Damijana Mihić

damijana.mihic@gmoste.si

01 547 41 16

Polona Pika Plestenjak

polona.pika-plestenjak@gmoste.si

01 547 41 16

mag. Katja Rotar

katja.rotar@gmoste.si

01 547 41 12

Mateja Erjavec

mateja.erjavec@gmoste.si

01 547 41 12

Špela Škof Urh

spela.skof-urh@gmoste.si

01 547 41 06

Maja Glavič

maja.glavic@gmoste.si

01 547 41 19

Bojan Krpan

bojan.krpan@gmoste.si

01 547 41 19

Polona Nabergoj Grum

polona.nabergoj-grum@gmoste.si

01 547 41 19

mag. Mojca Orel

mojca.orel@gmoste.si

01 547 41 19

Ljudmila Vrhovnik

ljudmila.vrhovnik@gmoste.si

01 547 41 05

Nataša Pavlina Skaza

natasa.skaza.pavlina@gmoste.si

01 547 41 12

Alenka Perko Bašelj

alenka.perko-baselj@gmoste.si

Matematika

Angleščina

Fizika

Kemija

Biologija
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01 547 41 13

Nika Pirnat

nika.pirnat@gmoste.si

01 547 41 22

Darja Jerebic

darja.jerebic@gmoste.si

01 547 41 22

Renata Struna

renata.struna@gmoste.si

Italijanščina

01 547 41 25

Andreja Stres

andreja.stres@gmoste.si

Francoščina

01 547 41 25

Maruša Marn Avsec

marusa.marn-avsec@gmoste.si

01 547 41 25

Andreja Stres

andreja.stres@gmoste.si

01 547 41 25

Irena Eršte

irena.erste@gmoste.si

01 547 41 25

Eva Gril

eva.gril@gmoste.si

01 547 41 25

Maruša Marn Avsec

marusa.marn-avsec@gmoste.si

01 547 41 06

Vladimira Krajnik

vladimira.krajnik@gmoste.si

01 547 41 17

Željko Lednik

zeljko.lednik@gmoste.si

01 547 41 00

dr. Jurij Kočar

jurij.kocar@gmoste.si

01 547 41 17

Bojan Golc

bojan.golc@gmoste.si

01 547 41 17

Neli Sraka

neli.sraka@gmoste.si

01 547 41 20

Uroš Cankar

uros.cankar@gmoste.si

01 547 41 20

Breda Kecur

breda.kecur@gmoste.si

01 547 41 08

Sebastijan Einsiedler

sebastijan.einsiedler@gmoste.si

01 547 41 20

Nataša Krošel

natasa.krosel@gmoste.si

Filozofija

01 547 41 20

Mateja Gregorič
Jagodic

mateja.gregoric-jagodic@gmoste.si

Informatika

01 547 41 15

Gorazd Kovačič

gorazd.kovacic@gmoste.si

Likovna
umetnost in
umetnostna
zgodovina

01 547 41 05

mag. Irena Šterman

irena.sterman@gmoste.si

Nemščina

Španščina

Zgodovina

Geografija

Sociologija

Psihologija
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Glasba

01 547 41 05

Mateja Jakša Jurkovič

mateja.jaksa-jurkovic@gmoste.si

Športna
vzgoja

01 547 41 26

Miha Bavčar

miha.bavcar@gmoste.si

01 547 41 27

Suzana Gomilar

suzana.gomilar@gmoste.si

01 547 41 26

Rok Gostiša

rok.gostisa@gmoste.si

01 547 41 27

Alenka Slak

alenka.slak@gmoste.si

RAZREDNIKI/NADOMESTNI RAZREDNIKI

Razred

Razrednik

Nadomestni razrednik

1.A

Miha BAVČAR

Gorazd KOVAČIČ

1.B

Nataša PAVLINA SKAZA

mag. Irena ŠTERMAN

1.C

mag. Mojca OREL

Špela ŠKOF URH

1.D

Monica CALTRAN

Mateja JAKŠA JURKOVIČ

1.E

Kristina HOČEVAR

Maja GLAVIČ

2.A

Suzana GOMILAR

Nika PIRNAT

2.B

Marjetka POHOLE

Breda KECUR

2.C

Renata STRUNA

Lovro DRETNIK

2.D

Erika BOŽIČ

Nataša KROŠEL

2.E

Natalija KNOL

Bojan KRPAN

3.A

Alenka SLAK

Neli SRAKA

3.B

Lovro DRETNIK

Eva GRIL

3.C

Alenka KOLENC

Rok GOSTIŠA

3.D

mag. Katja ROTAR

Mateja ERJAVEC

3.E

Irena ERŠTE

Mateja GREGORIČ JAGODIC

4.A

Špela BOGOLIN

Željko LEDNIK

4.B

Darja JEREBIC

Dragica PERME

4.C

Alenka PERKO BAŠELJ

Andreja STRES

4.Č

Alenka Maček

-
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4.D

Marjana JUS

Damijana MIHIĆ

4.E

Vladimira KRAJNIK

Uroš CANKAR

5.M

Polona Pika PLESTENJAK

Bojan GOLC

POMEMBNE SPLETNE STRANI GIMNAZIJE MOSTE
 Spletno mesto
 www.gimoste.si
 Spletna učilnica
 www.gimoste.si/moodle
 Facebook stran
 www.fb.com/gimoste
 Šolski pravilniki
 www.gimoste.si/gim/sola/pravilnik.html
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ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA
Šolska svetovalna služba nudi strokovno pomoč dijakom, staršem in učiteljem. Koordinira in izvaja preventivne
aktivnosti v šoli v obliki delavnic in predavanj za dijake in starše. Pomaga dijakom pri učnih težavah in v osebni
stiski. Strokovna pomoč poteka v individualni ali skupinski obliki. Četrtošolcem pomaga pri izbiri nadaljnjega
študija oz. poklica, izvaja vpis novincev v prvi letnik in maturitetni tečaj, svetuje pri preusmeritvah, zadolžena je
za izredni vpis, prepis ali izpis dijakov ipd.
Šolska svetovalca sta Alenka Maček in Sebastijan Einsiedler. Lahko se dogovorite tudi za obisk in predstavitev
šole.
T: 01 547 41 08
E: alenka.macek@gmoste.si
E: sebastijan.einsiedler@gmoste.si

ŠOLSKA PREHRANA
Gimnazija Moste si prizadeva svojim dijakom nuditi kakovostno in raznoliko šolsko prehrano po smernicah
zdravega prehranjevanja. Za pripravo in razdeljevanje hladnih in toplih obrokov v šolski jedilnici skrbi podjetje
K-NORMA. Dijaki imajo v prijetnem ambientu šolske restavracije na voljo od 6 do 8 različnih menijev. Izbirajo
lahko med različnimi vrstami malice, med mesno, pretežno vegetarijansko z vključenimi ribami in perutnino ter
vegetarijansko malico. Za dijake z alergijami, dietami in specifičnimi prebavnimi motnjami zagotavljamo dietne
obroke (tople ali hladne) na podlagi navodil zdravniških izvidov.
Vodja šolske prehrane je:
Nika Pirnat
T: 01 547 41 13
E: nika.pirnat@gmoste.si

ZDRAVSTVENO VARSTVO
V času pouka nudi dijakom naše šole nujno zdravniško pomoč dispanzer za otroke in šolsko mladino v
zdravstvenem domu v Mostah (Zdravstveni dom Ljubljana, enota Moste-Polje). V drugih primerih se dijaki
obračajo na svoje osebne zdravnike. Ti dijakom izdajo opravičila za daljšo odsotnost in morebitno oprostitev od
pouka športne vzgoje. Krajše odsotnosti pisno opravičijo starši in skrbniki.
Za dijake 1. in 3. letnikov organiziramo sistematski zdravstveni pregled v zdravstvenem domu v Mostah.
Pristojna zdravnica za našo šolo je dr. Irena Gorišek.
T: 01 5844 291 in 01 5844 200
E: narocanje.irena-franja.gorisek@zd-lj.si
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DIJAŠKA SKUPNOST
Dijaško skupnost Gimnazije Moste, v katero so vključeni vsi dijaki šole, sestavljajo predstavniki vseh razredov in
njihovi namestniki. Delo dijaške skupnosti vodi in koordinira predsednik, ki ga izvolijo dijaki, pri tem pa mu
pomaga še podpredsednik in delovni odbor. Dijaška skupnost iz svojih vrst izbere tudi dva predstavnika v svetu
šole.
Dijaška skupnost ima velik pomen pri organizaciji šolskega in obšolskega življenja in dela dijakov na šoli. Trudi se
za varovanje dijakovih pravic in zastopa interese dijakov ter se zavzema za njihovo uresničevanje.

ŠOLSKI KOLEDAR
Šolsko leto se začne 1. septembra 2022 in konča 31. avgusta 2023.

Ocenjevalni obdobji
OCENJEVALNO OBDOBJE

OBDOBJE

PODELITEV OBVESTIL OZ.
SPRIČEVAL

Prvo ocenjevalno obdobje
(vsi letniki)

1. 9. 2022 - 13. 1. 2023

16. 1. 2023

Drugo ocenjevalno obdobje za 4.
letnik in maturitetni tečaj

16.1. 2023 – 19. 5. 2023

22. 5. 2023

Drugo ocenjevalno obdobje za 1., 2.
in 3. letnik

16. 1. 2023 – 22. 6. 2023

23. 6. 2023

Počitnice in prazniki
31. 10. 2022, ponedeljek

dan reformacije

1. 11. 2022, torek

dan spomina na mrtve

31. 10. - 4. 11. 2022

jesenske počitnice

25. 12. 2022, nedelja

božič

26. 12. 2022, ponedeljek

dan samostojnosti in enotnosti

27. 12. 2022 - 30. 12. 2022

novoletne počitnice

1. in 2. 1. 2023, nedelja in ponedeljek

novo leto

8. 2. 2023, sreda

Prešernov dan, slovenski kulturni praznik

6 - 10. 2. 2023

zimske počitnice

9. 4. 2023, nedelja

velika noč

10. 4. 2023, ponedeljek

velikonočni ponedeljek

25. 4. 2023, torek

dan Gimnazije Moste

26. 4. 2023, sreda

dela prost dan (namesto 8. 2. 2023)
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27. 4. 2023, četrtek

dan upora proti okupatorju

28. 4. 2023, petek

prvomajske počitnice

1. in 2. 5. 2023, ponedeljek in torek

praznik dela

28. 5. 2023, nedelja

binkošti

25. 6. 2023, petek

dan državnosti

26. 6. - 31. 8. 2023

poletne počitnice

15. 8. 2023, torek

Marijino vnebovzetje

Pomembni datumi na Gimnaziji Moste
1. 9. 2022, četrtek

začetek pouka

2. 9. 2022, petek

spoznavni dan za dijake 1. letnika

14. 9. 2022, sreda

OIV: 1. športni dan – moščanska olimpijada

24.–28. 10. 2022

jesenski teden OIV

20.–21. 1. 2023

sejem izobraževanja in poklicev Informativa

17. 2. 2023, petek

OIV: kulturni dan

17.–18. 2. 2023

informativni dan

23. 3. 2023, četrtek

OIV: 2. športni dan

31. 3.–2. 4. 2023

matematični tabor za 4. letnike

25. 4. 2023, torek

dan Gimnazije Moste

30. 5. 2023, torek

strokovna ekskurzija za 1. letnik

1. 6. 2023, četrtek

strokovna ekskurzija za 2. letnik

2. 6. 2023, petek

strokovna ekskurzija za 3. letnik

9.–11. 6. 2023

športni tabor na Krku

19. 6.–22. 6. 2023

spomladanski teden OIV

Popravni in drugi izpiti
Zimski izpitni rok: od 13.–16. 2. 2023
Spomladanski izpitni rok:



predmetni in drugi izpiti za četrte letnike: 23.–26. 5. 2023
popravni in drugi izpiti za 1., 2. in 3. letnike: 27. 6.–4. 7. 2023

Jesenski izpitni rok: 17.–23. 8. 2023
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Maturitetni koledar
spomladanski rok mature 2022

jesenski rok mature 2022

zbiranje prijav k maturi

28. 3. 2023

11. 7. 2023

rok za oddajo
seminarskih nalog, vaj
in poročil za praktični
del izpita na šoli

13. 4. 2023

19. 8. 2023

pisni del mature

4. 5.–14. 6. 2023

23. 8.–31. 8. 2023

ustni del mature

12. 6.–21. 6. 2023

23. 8.–1. 9. 2023

rezultati mature

10. 7. 2023

15. 9. 2023

Roditeljski sestanki
LETNIK
1. letnik

1. SESTANEK
15. 9. 2022

2. SESTANEK
18. 1. 2023

3. SESTANEK
20. 4. 2023

2. letnik

7. 9. 2022

18. 1. 2023

20. 4. 2023

3. letnik

7. 9. 2022

18. 1. 2023

20. 4. 2023

4. letnik

7. 9. 2022

18. 1. 2023

20. 4. 2023

Govorilne ure
Skupne govorilne ure (SGU) razen prvih sledijo roditeljskim sestankom. Na njih se imajo starši možnost
pogovoriti z več učitelji v istem dnevu. SGU bodo potekale v tem šolskem letu po naslednjem razporedu:




1. SGU: 20. 10. 2022,
2. SGU: 18. 1. 2023,
3. SGU: 20. 4. 2023.

Staršem so omogočene tudi individualne govorilne ure (IGU) pri posameznem učitelju, ki jih izvaja enkrat
tedensko.

PREDMETNIK
Gimnazija Moste izvaja program splošne gimnazije in maturitetni tečaj. Predmetnik gimnazije sestavljajo štirje
deli:


obvezni štiriletni predmeti: slovenščina, matematika, prvi tuji jezik (angleščina), drugi tuji jezik
(nemščina, italijanščina, francoščina ali španščina), zgodovina in športna vzgoja;



obvezni predmeti: glasba, likovna umetnost, geografija, biologija, kemija, fizika, psihologija, sociologija,
filozofija, informatika;
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izbirni predmeti v 2., 3. in 4. letniku: v drugem letniku izvajamo PSI in SOC, ena dodatna ura je
namenjena matematiki, v 3. letniku pa dijaki izbirajo med različnimi interdisciplinarnimi tematskimi
sklopi (ITS). V 4. letniku se dijaki pripravljalo na maturo, izberejo si dva izmed naslednjih predmetov:
drugi tuji jezik, zgodovina, fizika, biologija, kemija, psihologija, sociologija, filozofija, informatika in
umetnostna zgodovina;



obvezne izbirne vsebine: so sestavni del predmetnika in se od predmetov razlikujejo po načinu izvajanja;
izbirne vsebine so za dijake možnost pridobivanja takih znanj in spretnosti, ki zadovoljujejo njihove
individualne želje in nagnjenja. Znotraj njih potekajo tudi dejavnosti pri predmetu aktivno državljanstvo.

Predmetnik za šolsko leto 2022/23)
Predmet

Število ur tedensko
1.

2.

3.

4.

Slovenščina (SLO)

4

4

4

5

Matematika (MAT)

4

4+1

4

5

Angleščina (ANG)

3

3

3

4

3

3

3

3

Zgodovina (ZGO)

2

2

2

2

Športna vzgoja (ŠVZ)

3

3

3

3

Drugi tuji jezik (TJ2):
nemščina (NEM)/
italijanščina (ITA)/
francoščina (FRA)/
španščina (ŠPA)

Glasba (GLA)

1,5

Likovna umetnost (LUM)

1,5

Geografija (GEO)

2

2

2

Biologija (BIO) + vaje

2

2

2

Kemija (KEM) + vaje

2

2

2

Fizika (FIZ) + vaje

2

2

2

Psihologija (PSI)

2

Sociologija (SOC)

2

Filozofija (FIL)
Informatika (INF) + vaje

2
2

ITS

3
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Predmet

Število ur tedensko
1.

2.

3.

3–6 na
predmet

Maturitetni izbirni predmeti: ZGO,
UZG, PSI , FIL, SOC, FIZ, KEM, BIO,
INF, GEO, TJ2
Skupaj ur na teden
Obvezne izbirne vsebine (OIV)

4.

32

32

32

29–32

90 ur

90 ur

90 ur

30 ur

GLA in LUM: v prvem letniku se izvede še po 18 ur v okviru obveznih izbirnih vsebin.
INF: dijaki imajo skupna predavanja 18 ur skupnih, pri preostalih 52 urah pa so razdeljeni v skupine.
BIO: dijaki imajo vaje v prvem letniku 17 ur in v drugem ter tretjem 10 ur, pri čemer so razdeljeni v skupine.
KEM in FIZ: dijaki imajo vaje 10 ur, pri čemer so razdeljeni v skupine.

OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE

Obvezne izbirne vsebine (OIV) so obvezne in jih je treba v primeru odsotnosti v dneh izvajanja nadomestiti.
Dijaki lahko izberejo izbirne vsebine iz Kataloga OIV, ki ga predstavi šola na začetku šolskega leta.
Obvezni del OIV (60 ur ali več) pripravi šola. Prosto izbiro opravi dijak na podlagi ponudbe šole ali v institucijah
in organizacijah zunaj šole. Prosti del dokaže s potrdilom.
Obvezne izbirne vsebine v gimnazijskem programu obsegajo 300 ur:
 v 1. letniku................................................................90 ur,
 v 2. letniku................................................................90 ur,
 v 3. letniku................................................................90 ur,
 v 4. letniku................................................................30 ur.
Izbirne vsebine se delijo na:
a) vsebine, obvezne za vse,
b) vsebine, obvezne za tip gimnazij,
c) vsebine po dijakovi prosti izbiri.
a) vsebine, obvezne za vse
Vsebine, ki so v dogovorjenem minimalnem obsegu obvezne za gimnazije, so naslednje:
1. državljanska kultura ................................................15 ur,
2. knjižnično informacijsko znanje ..............................15 ur,
3. kulturno-umetniške vsebine ...................................15 ur,
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4. športni dnevi ...........................................................35 ur,
5. obvezne enodnevne strokovne ekskurzije ……...... 12 ur,
6. zdravstvena vzgoja ..................................................15 ur,
7. vzgoja za družino, mir in nenasilje ...........................15 ur.
Naštete obvezne vsebine organizira šola, ki lahko sama določi obliko in način izvedbe. Dijak mora do zaključka
izobraževanja opraviti vse obvezne vsebine.
Redne strokovne ekskurzije, športni dnevi idr. načrtovane obvezne dejavnosti so del učnega procesa, zato je
udeležba na teh dejavnostih obvezna. Dijaki plačajo stroške prevoza, ogledov ipd. V primeru odsotnosti na
ekskurziji mora dijak poravnati stroške, ki so nastali zaradi vplačil vnaprej ali pa jih ni bilo mogoče odpovedati
(npr. prevoz). Dijak je opravičen plačila le v primeru nenadne bolezni ali podobnih izrednih dogodkov, ki jih potrdi
razrednik in o tem obvesti organizatorja dejavnosti.
b) vsebine, obvezne za tip gimnazij
V splošni gimnaziji so obvezne še:
 kulturno-umetniške vsebine s področja likovne umetnosti … 18 ur,
 kulturno-umetniške vsebine s področja glasbe … 18 ur.
c) vsebine, ki si jih dijak izbere sam
Dijaki lahko prosto izbirajo iz Kataloga obveznih izbirnih vsebin, ki ga pripravi Zavod RS za šolstvo (katalog je v
knjižnici), in iz Kataloga OIV posamezne šole, ki ga šola objavi v LDN.
Šola je dolžna ponuditi naslednje vsebine:
 logika .......................................................................15 ur,
 medpredmetne vseb. z ekskurzijo, s taborom ipd. .15 ur,
 metodologija raziskovalnega dela ...........................15 ur,
 obvladovanje tipkovnice ..........................................15 ur,
 prostovoljno socialno delo ......................................15 ur,
 prva pomoč .............................................................15 ur,
 športni tabori in šole v naravi .................................15 ur,
 učenje za učenje ......................................................15 ur,
 verstvo in etika ........................................................15 ur.
Šola mora obvezne izbirne vsebine večinoma organizirati tako, da lahko dijak v prvih treh letnikih vsako leto
opravi vsaj tretjino obveznih vsebin.
V 1. letniku bomo od vsebin, obveznih za vse, izvedli:
 zdravstvena vzgoja, prvi del,
 knjižnično informacijsko znanje, prvi del.
V 2. letniku bomo od vsebin, obveznih za vse, izvedli:
 knjižnično informacijsko znanje, drugi del,
 državljansko kulturo.
V 3. letniku bomo od vsebin, obveznih za vse, izvedli:
 vzgojo za družino, mir in nenasilje,
 zdravstveno vzgojo, drugi del.
Športni dnevi in kulturno-umetniške vsebine so razporejeni po letnikih. Datumi izvedbe so načrtovani v
šolskem koledarju. Dijaki bodo o izvedbi teh vsebin pravočasno obveščeni.
Izbirne ekskurzije prav tako pokrivajo obvezni del OIV in jih šola praviloma pripravi znotraj tednov OIV. Tudi
zanje mentor izda potrdilo in določi število ur. Slednje morajo biti izvedene interdisciplinarno in strokovno.
Sem spadajo:
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izbirne enodnevne strokovne ekskurzije,
nadstandardne večdnevne strokovne ekskurzije.

VSEBINE PO DIJAKOVI PROSTI IZBIRI
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 itn., mentor izda potrdilo in določi
število ur;
raziskovalne naloge: izdelava naloge in tekmovanje, mentor izda potrdilo in določi število ur;
prostovoljno socialno delo, mentor izda potrdilo in določi število ur;
športni in drugi tabori, mentor ali zunanji izvajalec izda potrdilo in določi št. ur;
glasbena šola: dijak priskrbi potrdilo glasbene šole;
likovna dejavnost zunaj šole: dijak priskrbi potrdilo zunanjega izvajalca;
šport: ples, košarka, nogomet ..., dejavnost, ki jo dijak trenira v okviru kluba ali plesne šole: dijak
priskrbi potrdilo kluba;
amatersko gledališče (potrdilo organizacije za sodelovanje);
skavti, taborniki, planinsko društvo (potrdilo društva);
pevski zbor ali druga kulturno-umetniška dejavnost (potrdilo društva);
gledališki, filmski ali glasbeni abonmaji (potrdilo, vstopnice za predstave, kratek opis gledaliških
predstav, filmov … );
aktivna udeležba v šolskem krožku, projektu ipd. po pouku, mentor izda potrdilo in določi število ur;
aktivna udeležba pri promociji šole na drugih šolah, npr. OŠ, mentor izda potrdilo in določi število ur;
tečaj tujega jezika (potrdilo jezikovne šole o opravljenem tečaju);
tečaj računalništva (potrdilo organizacije o opravljenem tečaju);
aktivna udeležba na šolskih proslavah (mentor izda potrdilo in določi št. ur);
tečaj CPP (cestno-prometnih predpisov), potrdilo izda avtošola;
tečaj prve pomoči (potrdilo izda pristojna institucija);
gasilsko društvo (potrdilo izda pristojno društvo);
plesne vaje pred maturantskim plesom, potrdilo izda plesna šola;
druga izbira, ki jo določi šola v LDN.

Dijak s statusom vrhunskega športnika (status A) mora prav tako opraviti obvezni del OIV z izjemo športnih
dni.
V prvem letniku sta obvezni del tudi glasba in likovna umetnost (18 ur). Tega dela OIV ne more nadomestiti z
drugo dejavnostjo.
DEJAVNOSTI ZA DIJAKE
Na Gimnaziji Moste verjamemo, da se v življenju učimo; ne le za ocene in maturo, ampak za veselje do
življenja, vsak dan. Verjamemo, da je vsak dijak samostojna osebnost s svojimi lastnostmi, znanjem in
značajem – take jih tudi sprejemamo. Prav zato skozi bogat nabor zanimivih dejavnosti dijakom omogočamo
razvoj individualnih sposobnosti in interesov:
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šolsko glasilo PaKajČePišem
šolski časopis
tehnično raziskovalna skupina
dobrodelnost-botrstvo
glasbena skupina, band
program MEPI
psihološki krožek
tek, odbojka, nogomet
krožek prve pomoči
tabori: matematični (4. letnik), športni
vrtnarstvo (skupni zelenjavno-sadni-zeliščni vrt)
zgodovinsko-muzejska dejavnost
kemijska dejavnost
šolski pevski zbor
podjetnost
evropske statistične igre
impro liga

MATURITETNI TEČAJ
Program maturitetni tečaj je enoletni in omogoča pripravo na splošno maturo. V ta program se lahko vpišejo
kandidati, ki so uspešno končali srednje poklicno ali srednje strokovno izobraževanje oziroma tretji letnik
gimnazije, v primeru da so prekinili izobraževanje za najmanj za eno leto. Vpišejo se lahko tudi kandidati, ki so
uspešno zaključili osnovnošolsko izobraževanje in uspešno opravili preizkus znanja na ravni tretjega letnika
gimnazije.
Na šoli bomo imeli en oddelek maturitetnega tečaja. Izobraževanje po tem programu se bo začelo 3. 10. 2022.
Enoletno izobraževanje omogoča dijakom, da ob pridobitvi pozitivnih ocen pri vseh predmetih in opravljenih
šolskih obveznostih pristopijo k opravljanju splošne mature.

Predmetnik maturitetnega tečaja:
Predmet
Vrsta
Slovenščina (SLO)
obvezni
Matematika (MAT)
obvezni
Angleščina (ANG)
obvezni
Sociologija (SOC)*
izbirni
Geografija (GEO)*
izbirni
Biologija (BIO)*
izbirni
Število tednov pouka

Št. ur/teden
6
6
6
5
4,5
4,5

Št. ur/leto
174
174
174
145
130
130
29

Po uspešno opravljenem maturitetnem tečaju dijaki opravljajo splošno maturo.
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PRILAGAJANJE ŠOLSKIH OBVEZNOSTI

V skladu s Pravilnikom o prilagoditvi šolskih obveznosti dijaku v srednji šoli šola prilagodi šolske obveznosti dijaku:
-

ki se vzporedno izobražuje,
s posebnimi potrebami, skladno z odločbo o usmeritvi,
zaradi daljših ali pogostih odsotnostih iz zdravstvenih razlogov.
nadarjenemu dijaku,
dijaku perspektivnemu športniku,
dijaku vrhunskemu športniku,
dijaku, ki se pripravlja na mednarodna tekmovanja v znanju ali na druge mednarodne
izobraževalne in kulturne prireditve ter izmenjave,
dijaku v primeru drugih športnih in kulturnih dejavnosti,
dijaku, ki prihaja iz tuje države,
v drugih utemeljenih primerih.

Vlogo za pravico do prilagoditev opravljanja šolskih obveznosti z ustreznimi dokazili je potrebno vložiti do 30.
septembra za tekoče šolsko leto, iz utemeljenih razlogov pa lahko tudi med šolskim letom. Obrazec vloge za
pravico do prilagoditev opravljanja šolskih obveznosti lahko prevzamete v svetovalni službi.
Dijak, ki je perspektivni ali vrhunski športnik, odda vlogo profesorju športne vzgoje. V ostalih zgoraj omenjenih
primerih pa v svetovalno službo.
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KORISTNE POVEZAVE
 Interaktivni učbeniki
 www.iucbeniki.si
 Ministrstvo RS za izobraževanje
 www.mizs.gov.si
 Državni izpitni center
 www.ric.si
 Dijaška organizacija Slovenije
 www.dijaska.org
 Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije
 www.sklad-kadri.si
 Bibliografski sistem in servisi
 www.cobiss.si
 Evropski mladinski portal: (Informacije in možnosti za mlade v Evropi.)
 www.europa.eu/youth/country/76_sl
 CMEPIUS (Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in
usposabljanja)
 www.cmepius.si
 Program Erasmus+ Mladi v akciji
 www.movit.si

eASISTENT
Na Gimnaziji Moste uporabljamo šolski sistem eAsistent, ki vključuje
tudi e-dnevnik in e-redovalnico.

Vsem dijakom in dijakinjam želimo uspešno delo, veliko znanja in prijetno počutje na šoli.

Kolektiv učiteljev Gimnazije Moste

Ravnatelj: dr. Jurij Kočar

