LETNI DELOVNI NAČRT
GIMNAZIJE NOVO MESTO
ZA ŠOLSKO LETO 2018/19

Obravnavan:
- na seji učiteljskega zbora: 20. 9. 2018
- na seji sveta staršev: 24. 9. 2018
- na seji sveta šole in sprejet: 27. 9. 2018

Novo mesto, 17. 9. 2018

POSLANSTVO IN VIZIJA ŠOLE

Sodobna šola zadovoljnih in ustvarjalnih ljudi
Gimnazija Novo mesto ima kot ena najstarejših šol na Slovenskem bogato tradicijo
splošnoizobraževalne ustanove, ki pripravlja srednješolce na nadaljnji študij. Gimnazijski
program v splošnih in športnem oddelku ter program klasične gimnazije, ki ju izvajamo na
Gimnaziji Novo mesto, sta namenjena vsem, ki si želijo pridobiti uravnoteženo splošno
izobrazbo, končati šolanje z maturo in nadaljevati šolanje na želeni fakulteti.
Skrb za kvaliteto vzgojno-izobraževalnega dela in za napredek vsakega posameznika, sledenje
novostim in posodabljanje programov, pestra ponudba obšolskih dejavnosti ustvarjajo pogoje
za dobre medsebojne odnose in uspešnost vseh dijakov.
Človečnost, strokovnost, odgovornost in sodelovanje so načela, na katerih gradimo
ustvarjalno in prijazno okolje, ki posamezniku nudi možnosti za vsestranski osebnostni razvoj.

Mojca Lukšič,
ravnateljica
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1 ORGANIZACIJA VZGOJNOIZOBRAŽEVALNEGA DELA
1.1 Prednostna področja
1.1.1 Razvojne prioritete
Naše razvojne prioritete so podrobneje opredeljene v letnem načrtu šole:
-

Gimnazija Novo mesto postane učeča se organizacija,

-

kakovostno izvajanje programa in uresničevanje ciljev gimnazijskega programa,

-

razvijanje socialnih veščin s poudarkom na vzgoji,

-

profesionalni razvoj zaposlenih.

1.1.2 Projekti v tem šolskem letu
V tem šolskem letu smo se vključili oz. bomo nadaljevali z delom v projektih:
-

UNESCO asp.net šola – pridružena članica,



PODVIG – Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med
izobraževanjem in okoljem v gimnazijah (ZRSŠ, ESS, Vzgojno-izobraževalni zavodi: 28
razvojnih in 42 implementacijskih gimnazij, Fakulteta za naravoslovje in matematiko UM,
Pedagoška fakulteta UP, Šola za ravnatelje, Institut Jožef Stefan, Gospodarska zbornica
Slovenije, Društvo HUMANITAS – center za globalno učenje in sodelovanje, Zavod za
kulturo, umetnost in izobraževanje Kersnikova, Zveza prijateljev mladine Slovenije),

-

projekt »Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti«, program Mladim se dogaja
(SPIRIT, partnerske OŠ in SŠ iz Novega mesta),

-

projekt »Dijaški startup vikend«, program Mladim se dogaja (SPIRIT, partnerske SŠ iz
Novega mesta),

-

Razvojni projekt OBJEM (ZRSŠ in partnerske šole),

-

projekt Razumevanje filma (Slovenska kinoteka),

-

Vzpostavitev, dopolnitev in pilotni preizkus modela ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti
na področju vzgoje in izobraževanja – OPK (Šola za ravnatelje, ZRSŠ, ESS),

-

Razvojni projekt Gleda(l)išče (Slovenski gledališki inštitut),

-

nacionalni projekt »Rastem s knjigo«,

-

Gimnazijka z rastočo knjigo,

-

projekt Poučevanje evropske zgodovine s filmom (Zavod za uveljavljanje vizualne kulture
Vizo).
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1.1.3 Prioritetne naloge
-

timsko poučevanje, medpredmetno in kroskurikularno povezovanje,

-

delo z nadarjenimi dijaki,

-

humanitarna in dobrodelna dejavnost,

-

izobraževanje učiteljev (didaktično-metodične novosti pri posameznih predmetih, sodobni
pristopi k učenju in poučevanju, uporaba IKT pri pouku, matura, zakonodaja, razvijanje
odgovornosti, varna raba interneta, čuječnost, idr.),

-

priprava izvedbenih načrtov za ITS v 3. letniku programa gimnazija,

-

spremljava uvajanja ITS v 2. letniku,

-

dejavnosti za promocijo programa klasična gimnazija,

-

kvalitetna izvedba priprav na maturo in izvedba mature,

-

izboljšanje notranje organizacije, delovne discipline, skrb za kakovost pouka,

-

spremljanje in evalvacija izvajanja pouka in dejavnosti OIV,

-

razvijanje in poglabljanje konstruktivnega sodelovanja s starši (govorilne ure, roditeljski
sestanki, predavanja za starše),

-

sodelovanje z dijaško organizacijo,

-

samostojno nadaljevanje projektov, ki smo jih pričeli izvajati v sodelovanju z MIZŠ, ESS in
ZRSŠ: Preprečevanje nasilja, Dvig kvalitete izvajanja OIV in OD na gimnazijski ravni
izobraževanja, Delo razrednika – kvalitetne razredne ure, pot do boljšega počutja v šoli,
tutorstvo),

-

ozaveščanje pomena zdrave prehrane in zdravega načina življenja.

1.2 Načrtovanje dela
Z okvirnim planiranjem vzgojno-izobraževalnega dela v šolskem letu 2018/19 smo pričeli že
maja 2018, ko smo pripravili izvedbene predmetnike za 2., 3. in 4. letnik ter zbrali prijave k
izbirnim predmetom in pričeli načrtovati potreben kader. Ker tudi v tem šolskem letu izvajamo
maturitetni tečaj, smo pripravili več informativnih srečanj z dijaki, ki se bodo po zaključku
izobraževanja na drugih srednjih šolah lahko vanj vpisali.
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1.3 Materialni in delovni pogoji šole
V šolskem letu 2018/19 obiskuje šolo 656 dijakov, ki so razporejeni v 26 oddelkov (17 oddelkov
gimnazije, 4 športni oddelki, 4 oddelki klasične gimnazije, 1 oddelek maturitetnega tečaja).
Pouk je v celoti organiziran v dopoldanski izmeni.
Šola ima 20 učilnic, multimedijsko učilnico ter specializirane učilnice za pouk fizike, kemije in
biologije ter učilnico za pouk informatike. Dijakom so na voljo tudi primerno urejena knjižnica
s čitalnico, dve telovadnici, atrij in fitnes. Poleti 2018 smo preuredili prostore, kjer poteka pouk
kemije. Nujno potrebujemo novo športno dvorano ter urejeno igrišče. Na ta način bi pridobili
prostor za razdelilno kuhinjo in jedilnico ter manjšo gledališko dvorano.
Z nakupom učne tehnologije in učil, leposlovne in strokovne literature ter športne opreme
nameravamo nadaljevati tudi v tem šolskem letu, ker želimo slediti standardu, ki omogoča
kvalitetno izvedbo gimnazijskega predmetnika v celoti.

1.4 Šolski okoliš in struktura dijakov
Šola je regijska. Večina dijakov prihaja v šolo z javnimi prevoznimi sredstvi, pretežni del dijakov
je vozačev. V večini primerov je vozni red avtobusov in vlakov usklajen z začetkom in koncem
pouka.

Struktura dijakov po občini stalnega bivališča na dan 15. 9. 2018

občina

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

4. mt

skupaj

Brežice

0

4

3

0

2

9

Črnomelj

5

0

6

8

2

21

Dolenjske Toplice

5

0

6

2

0

13

Grosuplje

1

0

0

1

0

2

Idrija

1

0

0

0

0

1

Ig

1

0

0

0

0

1

Ivančna Gorica

1

1

0

0

1

3

Kočevje

2

1

2

0

0

5

Kostanjevica na Krki

6

4

2

3

0

15
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Kozje

0

0

0

0

1

1

Krško

12

9

12

5

2

40

Litija

2

0

0

0

0

2

Ljubljana

0

0

0

1

1

2

Metlika

3

6

1

4

0

14

Mirna

6

1

1

1

0

9

Mirna Peč

4

5

12

5

0

26

Mokronog-Trebelno

2

4

3

1

0

10

Novo mesto

56

65

60

78

6

265

Semič

4

0

0

1

0

5

Sevnica

4

6

6

3

1

20

Straža

10

7

7

4

0

28

Šentjernej

7

13

7

6

1

34

Šentrupert

3

4

0

3

0

10

Škocjan

7

1

3

6

0

17

Škofja Loka

0

0

0

0

1

1

Šmarješke Toplice

3

5

10

5

0

23

Trebnje

18

8

17

15

0

58

Zagorje ob Savi

0

0

0

0

1

1

Žužemberk

4

4

5

8

0

21

167

148

163

160

19

657

Skupaj:

Razporeditev dijakov po oddelkih in tujih jezikih v šolskem letu na dan 15. 9. 2018
RAZRED

SKUPAJ

M

Ž

ANJ1

NE2

1.A

30

10

20

PON

30

FRJ

30

1.B

32

10

22

32

32

1.C

32

6

26

32

17

1.D

31

6

25

31

10

21

1.K

20

3

17

1

20

15

5

1.Š

22

8

14

1

22

SKUPAJ

167

43

124

2

167

20
124

2
28

2.A

24

10

14

24

24

2.B

26

8

18

26

26

2.C

27

9

18

27

9

ŠPA

15

15

18
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2.D

27

9

18

27

9

18

2.K

26

4

22

26

22

4

2.Š

18

10

8

1

18

SKUPAJ

148

50

98

1

148

15
105

3
25

3.A

28

9

19

28

28

3.B

24

11

13

24

24

3.C

21

4

17

21

3.D

25

5

20

25

15

3.E

24

6

18

24

24

3.K

20

1

19

20

16

4

3.Š

21

8

13

1

21

SKUPAJ

163

44

119

1

163

18
125

3
17

4.A

30

9

21

30

30

4.B

29

7

22

29

29

4.C

30

11

19

30

5

4.D

32

12

20

32

14

18

4.K

24

3

21

24

15

9

4.Š

15

8

7

15

15

SKUPAJ

160

50

110

0

160

108

27

25

GIM

638

187

451

4

638

462

97

79

4.MT

19
657

4
191

15
466

4

638

462

97

79

VSI

18

21
10

21

25

1.5 Obseg dela in razporeditev pouka ter drugih oblik izobraževalnega dela – OBVEZNI DEL
Šola pri izvedbi predmetnikov in učnih načrtov posameznih predmetov ter obveznega dela OIV
načrtuje tudi dejavnosti, ki presegajo obseg sredstev, ki jih prejme iz državnega proračuna,
zato se te dejavnosti obravnavajo kot nadstandard. Šola bo pridobila soglasje vseh staršev
dijakov za izvedbo teh dejavnosti.
V primeru, da se dijak dodatnih, plačljivih, dejavnosti ne želi ali ne more udeležiti, izdela
seminarsko nalogo, ki jo pregleda koordinator oziroma izvajalec dejavnosti. V primeru socialne
ogroženosti družine lahko dijak oziroma njegovi starši / zastopniki zaprosijo za kritje teh
stroškov iz šolskega sklada.
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1.5.1 Izvedbeni predmetnik za program gimnazija
OBVEZNI
PREDMETI
Slovenščina
Matematika
Prvi tuji jezik
Drugi tuji jezik
(nem, fra, špa)
Zgodovina
Športna vzgoja
Glasba
Likovna umetnost
Geografija
Biologija
Kemija
Fizika
Psihologija
Sociologija
Filozofija
Informatika
ure za izbirne
predmete
OIV

1. LETNIK
4
4
3
3

2. LETNIK
4
4
3
3

3. LETNIK
4
4,5
3,5
3

4. LETNIK
5
5
4
3

SKUPAJ UR
595
595
472,5
420

2
3
1,5
2
2
2
2
2
2
-

2
3
2
2
2
2
2
3

3
3
3
2
2
2
2
-

2
3
8

350
420
52
70
280
210
210
210
70
70
0
70

90

90

90

30

300

V 2. letniku prvič izvajamo nerazporejene ure v obliki interdisciplinarnih tematskih sklopov
(ITS): Znanost v gibanju, Kako temačen je bil srednji vek, Od matematike k podjetnosti, Zdrav
življenjski slog, Gledališče ter Turizem smo mi.

1.5.2 Izvedbeni predmetnik za športne oddelke

OBVEZNI
PREDMETI
Slovenščina
Matematika
Prvi tuji jezik
Drugi tuji jezik
(nem, fra)
Zgodovina
Športna vzgoja

1. LETNIK
4
4
3
3

2. LETNIK
4
4
4
3

3. LETNIK
4
5
3
3

4. LETNIK
5
5
4
3

SKUPAJ UR
595
630
490
420

2
6

2
6

2
6

2
3

280
735
9
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Glasba
Likovna umetnost
Geografija
Biologija
Kemija
Fizika
Psihologija
Sociologija
Filozofija
Informatika
ure za izbirne
predmete
OIV

2
2
2
2
2
-

1,5
2
2
2
2
2
-

1,5
2
2
2
2
2
-

2
8

52
52
210
210
210
210
70
70
70
70

90

90

90

30

300

V športnih oddelkih bomo nadaljevali z zastavljenim delom ter izvajali redne konzultacije in
individualne ure pouka pri vseh predmetih, načrtovali preverjanja in ocenjevanja znanja v
skladu s športnimi obremenitvami dijakov, kategorizirali športnike glede na športne dosežke,
poglobljeno sodelovali s trenerji ter v času športne vzgoje v sodelovanju s trenerji izvajali
treninge za posamezne športne panoge.
Športna koordinatorja sta Breda Vovko in Primož Plazar.
Ure za individualno delo v športnih oddelkih bomo razporejali po potrebi, nekaj ur pa je
sistematiziranih. Dosedanje izkušnje so pokazale, da je potreba po individualnem delu pri
posameznih predmetih različna, zato je smotrno ure razporejati predvsem glede na potrebe
dijakov.

1.5.3 Izvedbeni predmetnik za klasično gimnazijo

OBVEZNI
PREDMETI
Slovenščina
Matematika
Latinščina
Prvi tuji jezik
Drugi tuji jezik
(nem, fra)
Zgodovina
Športna vzgoja

1. LETNIK
4
4
3+1*
3
3

2. LETNIK
4
4
3
3
3

3. LETNIK
4
4
3
3
3

4. LETNIK
4
5
3
4
3

SKUPAJ UR
560
595
455
455
420

2
3

3
3

3
3

2
3

350
420
10
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Glasba
Likovna umetnost
Geografija
Biologija
Kemija
Fizika
Psihologija
Sociologija
Filozofija
Informatika
Ure za izbirne
predmete
OIV

2
2
2
2
2
-

1
1
2
2
2
2

90

2

-

2
2
4

3
8

35 + 35**
35 + 35**
210
140
140
140
70
70
105
70
280-420

90

90

30

300

* ena ura latinščine se izvaja timsko pri pouku slovenščine in zgodovine
** 35 ur glasbe, ki se izvede v okviru OIV, izvajamo razporejeno skozi vsa štiri leta šolanja (obiski različnih
koncertov in izvajanje glasbenih učnih ur), 35 ur likovne umetnosti izvajamo vsako drugo leto na ekskurziji za
dijake 1. in 2. letnika Rim – Pompeji ter z obiski muzejev in galerij v vseh štirih letih.

V 3. letniku so dijaki izbrali predmete: biologija, slovenščina in zgodovina umetnosti. Dijake, ki
so izbrali kemijo, smo pridružili k pouku kemije v 3. d.
1.5.4 Izvedbeni predmetnik za maturitetni tečaj
OBVEZNI PREDMETI
slovenščina
matematika
prvi tuji jezik
IZBIRNI PREDMETI
psihologija
geografija
zgodovina

UR TEDENSKO

SKUPAJ UR

6
6
6

174
174
174

UR TEDENSKO

SKUPAJ UR

6
4
4

174
116
116

Dijakom, ki želijo opravljati na maturi katerega izmed predmetov, ki jih v maturitetnem tečaju
ne izvajamo, omogočimo, da prisostvujejo pouku za maturitetne skupine gimnazijskih
programov.
1.5.5 Razporeditev ur za izbirne maturitetne predmete v 4. letniku
Pri pouku predmetov iz obveznega dela predmetnika so dijaki 4. letnika razporejeni v oddelke,
pri pouka priprav za izbirne maturitetne predmete se dijaki iz vseh oddelkov 4. letnika
združujejo v učne skupine. Letos izvajamo priprave za izbirne maturitetne predmete pri
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nemščini, francoščini, španščini, latinščini, zgodovini, geografiji, biologiji, kemiji, fiziki,
psihologiji, sociologiji ter filozofiji.

1.5.6 Terenske vaje, šole v naravi, pouk in medpredmetne ekskurzije
Poleg pouka po izvedbenih predmetnikih bomo letos izvedli:
- terenske vaje za predmet geografija za dijake 1. letnika (prispevek staršev za prevoz)
- za nekatere oddelke 2. in 3. letnika bomo izvedli medpredmetno ekskurzijo (SLO, ZGO) na
temo Visoška kronika; (prispevek staršev za prevoz)
- za dijake 2. letnika bomo organizirali medpredmetno ekskurzijo (BIO, KEM, ZGO, FIZ) v
Krapino; (prispevek staršev za prevoz in vstopnine)
- terensko ekskurzijo za dijake 4. letnika, ki opravljajo geografijo / zgodovino / biologijo na
maturi; (prispevek staršev za prevoz in vstopnine)
- dvodnevno izmenjavo dijakov 1. k z Gimnazijo Škofja Loka; (prispevek staršev za prevoz in
vstopnine)
- spoznavni dnevi za dijake 1. letnika (razen 1. š); (prispevek staršev za prevoz, dejavnosti in
bivanje)
- medpredmetna ekskurzija za dijake 3. k v Žičko kartuzijo in v Celje; (prispevek staršev za
prevoz in vstopnine)
- terenska ekskurzija pri GEO za 3. letnik; (prispevek staršev za prevoz in vstopnine)
- zimski športni tabor za 2. š in 3. š (zima 2019); (prispevek staršev za prevoz, bivanje in izvedbo
dejavnosti)
- plavalni tečaj/šola v naravi za bodoči 1. š (avgust 2019); (prispevek staršev za prevoz in
bivanje)
- dejavnosti za dijake 2. letnika, ki imajo ITS (ekskurzije, predstave, ipd.; (prispevek staršev za
prevoze in vstopnine)
- glasba malo drugače: ogled predstave Najstniški Seviljski brivec; (prispevek staršev za
vstopnino)
- ekskurzija v Rim in Pompeje za 1. k in 2. k; (prispevek staršev za aranžma turistične agencije)
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1.5.7 Obvezne izbirne vsebine – obvezen del
Te vsebine so v navedenem obsegu obvezne za vse dijake. Večino programov OIV šola izvede
v 1., 2. in 3. letniku. Posamezne vsebine zdravstvene vzgoje in vzgoje za družino, mir in
nenasilje bodo izvedene pri razrednikovih urah, del programov obveznega dela OIV, obvezne
ponudbe šole in programov po prosti izbiri bomo izvedli v povezavi s poukom in predvidoma
tudi v obliki projektnih dni.

KNJIŽNIČNA IN INFORMACIJSKA ZNANJA (prispevek staršev za vstopnine)


sodelovanje s Knjižnico Mirana Jarca – 1. letnik



projekt »Rastem s knjigo« – 1. letnik



spoznavanje COBISS/OPAC sistema– 1. letnik



citiranje virov, iskanje gradiv– 1. in 4. letnik

KULTURNE DEJAVNOSTI
Kulturno-umetniške vsebine vključujejo in povezujejo dejavnosti v gledališki in besedni
umetnosti, glasbi, likovni, filmski, plesni dejavnosti ter dejavnosti spoznavanja in ohranjanja
naravne dediščine. S tem širijo splošno izobrazbo dijakov. V vsakem letniku tem vsebinam
namenimo približno 15 ur. Pri teh dejavnostih starši prispevajo za prevoz in vstopnice.
Cilji so spodbujati motivacijo, ustvarjalnost in inovativnost dijakov, spodbujati celostni razvoj
osebnosti in državljanske zavesti, razvijati estetsko občutljivost in kritičen odnos do kulture in
umetnosti, krepiti zavedanje pomena nacionalne kulturne dediščine ter spodbujati
medkulturnost in humanitarnost.
V šol. letu 2018/19 bomo za dijake vseh letnikov organizirali kulturni dan v Ljubljani in ogled
dveh predstav v Novem mestu (KC Janeza Trdine, APT). Predstave izbirajo učitelji slovenščine
v sodelovanju z učitelji drugih predmetnih področij, predvsem glasbe in humanističnih
predmetov. Prednost imajo uprizoritve, ki so povezane z vsebinami iz učnih načrtov in tiste, ki
so tematsko blizu mladostnikom. Izbor kakovostnih predstav za mlade ponuja tudi portal Zlata
paličica, ki ga spremljamo že drugo leto.
V kulturne dneve poleg ogleda predstav vključujemo obiske muzejev, galerij in drugih
kulturnih inštitucij. Kulturnih dnevi so medpredmetni in v njihovo izvedbo se vključujejo učitelji
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različnih predmetnih področij. Pripravo na ogled predstave in analizo uprizoritve največkrat
izvedemo pri slovenščini.
V tem šolskem letu bomo s 1. k in ITS Gledališče aktivno vključeni v nacionalni projekt
Gleda(l)išče.
Predvideni program vsebin se bo dopolnil in lahko tudi spremenil.

1. letnik
VSEBINA

GRAD GORI! (koncert)
Ferdinand von Schirach:
TEROR
Kulturni dan v Lj.: W.
Shakespeare in ekipa
Zavoda M. Schwarzwald:
ROMEO IN JULIJA; ogled
Cankarjevega doma in
kulturnih spomenikov
Ljubljane
2. letnik
VSEBINA
Avtorski projekt Nika
Škrleca: NAJ GRE VSE V π
ALI KAKO SEM SI
ZAPOMNIL 3141 ŠTEVIL
Po romanu Josipa Jurčiča:
DESETI BRAT (opera)
Kulturni dan v Ljubljani: A.
T. Linhart: TA VESELI DAN
ALI MATIČEK SE ŽENI;
ogled razstave Ivane
Kobilce v Narodni galeriji
3. letnik
VSEBINA
Po romanu Ivana Tavčarja:
VISOŠKA KRONIKA

IZVAJALEC
Grad gori!: Brina Vogelnik,
Barja Drnovšek, Matija
Solce
Prešernovo gledališče
Kranj

Zavod Margareta
Schwarzwald

KRAJ OGLEDA

OKVIRNI
TERMIN

Kulturni center
Janeza Trdine
Kulturni center
februar 2019
Janeza Trdine

Cankarjev dom

IZVAJALEC

KRAJ OGLEDA

OKVIRNI
TERMIN

Zavod Margareta
Schwarzwald in AGRFT

Kulturni center
Janeza Trdine

november
2018

Zavod Friderik I. Baraga
in Zavod Novo mesto

Kulturni center
Janeza Trdine

februar 2019

SNG Drama Ljubljana

SNG Drama
Ljubljana

IZVAJALEC

KRAJ OGLEDA

SNG Drama Ljubljana

Kulturni center
Janeza Trdine

OKVIRNI
TERMIN
januar 2019
14
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Miklavž Komelj in Bara
Kolenc: IZUMITELJ NA
ZEMLJI (predstava ob 120letnici rojstva Antona
Podbevška)
Kulturni dan v Lj.: Ivan
Cankar: HLAPCI in ogled
razstave o I. Cankarju v
Mestnem
muzeju/Cankarjevem
domu
4. letnik
VSEBINA

APT Novo mesto

APT Novo mesto

SNG Drama Ljubljana

SNG Drama
Ljubljana

IZVAJALEC

KRAJ OGLEDA

OKVIRNI
TERMIN
9. in 10. 10.
APT Novo mesto
2018 ob 14.00

Janez Vrečko: KONS:O:VEL

APT Novo mesto

Svetlana Makarovič:
PREKLETI KADILCI

SNG Drama Ljubljana

Kulturni center
Janeza Trdine

Maja Haderlap: ANGEL
POZABE

SNG Drama Ljubljana

Kulturni center
Janeza Trdine

maj 2019

ŠPORTNI DNEVI


Športni dan za dijake 1. letnika (prispevek staršev za prevoz in ogled domačije)

Izvedli bomo pohod od Višnje Gore do Muljave z ogledom Jurčičeve domačije. Koordinator je
Primož Plazar.


Športni dan za dijake 1. letnika (odvisno od izbrane dejavnosti: prispevek staršev za prevoz,
smučarsko karto, vstopnin, izvedbo plesne dejavnosti)

Smučanje – plavanje – ples – tek na smučeh - drsanje (januar 2019), koordinator je Saša
Lavrič. Dijaki izberejo vsebino, ki je na voljo in jim je najbolj všeč ali dostopna. Koordinator
določi vodjo pri posameznih področjih.


Planinska tura za dijake 2. letnika (prispevek staršev za prevoz, bivanje, žičnico)

(september 2018), koordinator je Ivan Maričič;
Dejavnost bomo izvedli v treh terminih. V primeru slabe vremenske napovedi se bodo iskali
rezervni termini izvedbe. Tura bo tudi v letošnjem letu med-predmetno obarvana z geografijo
in zgodovino.
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Medpredmetni športni dan za dijake 2. letnika

Orientacijsko tekmovanje (med-predmetno), izveden v juniju (glede na maturo), koordinator
je Saša Lavrič.
Izvede se orientacijski pohod ali tek sestavljenih ekip, na poti rešujejo naloge iz posameznih
področij (geografija, kemija, fizika).


Športni dan za dijake 3. letnika (odvisno od izbrane dejavnosti: prispevek staršev za prevoz,
izvedbo dejavnosti v Bohinju)

Dejavnosti v naravi Bohinj ali Mirna Gora (sredi junija), koordinator je Ivan Maričič.


Športni dan za dijake 3. in 4. letnika (prispevek staršev za prevoz)

Športne igre in pohod (september). Koordinator je Sandi Kostić.


Športni dan za dijake 4. letnika (odvisno od izbrane dejavnosti: prispevek staršev za prevoz,
smučarsko karto, vstopnico za drsanje)

Smučanje – drsanje – tek na smučeh – zimski pohod (januar 2019), koordinator je Jernej
Cimperman.
Dijaki izberejo poljubno vsebino, koordinator določi vodjo za posamezno vsebino.

UČENJE ZA UČENJE
Dijaki spoznajo svoje lastne kognitivne značilnosti, odkrivajo močna in šibka področja, stile
zaznavanja, se seznanjajo z dejavniki uspešnega učenja, spoznajo različne učne strategije
oziroma različne načine učenja ter spoznajo pomembnost učnih in delovnih navad. Razvijajo
sposobnost načrtovanja, spremljanja procesa učenja in njegovih učinkov. Spoznajo vaje za
izboljšanje koncentracije in pozornosti ter razvijajo tehnike postavljanja ciljev.
Metode dela: predavanje, razlaga, vaje, diskusije, izkustveno delo.
Program obsega 5 šolskih ur za posamezen oddelek 1. letnika. Program izvaja Anica Kastelec.

ZDRAVSTVENA VZGOJA
Zdravstvena vzgoja je pomemben in nepogrešljiv del promocije zdravja in vseživljenjskega
učenja. Definirana je kot proces doseganja znanja povezanega z zdravjem, zdravim življenjskim
slogom, boleznimi, pastmi sodobnega časa za mladega človeka in preventivo. Namen
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zdravstvene vzgoje je informirati in motivirati dijake k skrbi za svoje zdravje. Dijakom bomo
ponudili dejavnosti v obliki predavanj, delavnic, kjer bodo pridobili ta znanja in vedenja.
Izvedli bomo naslednje dejavnosti :

1. letnik:

- delavnice na temo Zasvojenosti pri mladih (višji kriminalistični inšpektor)
- delavnice na temo Mentalno zdravje mladostnika (Društvo študentov medicine)
- Uporaba AED s temeljnimi postopki oživljanja (ZD Novo mesto)
- Varna raba interneta (Safe.si)
- zdravniški pregled in predavanje o varni spolnosti (ZD Novo mesto)
2. letnik:
-

preventivna delavnica s področja duševnega zdravja: Od stiske do duševne motnje
(društvo Ozara )

-

Varna spolnost - ogled predstave v atriju šole (60 minut ) (prispevek staršev za vstopnino)

-

Preventivne delavnice Zdrava prehrana (strokovni delavci ZD Novo mesto)

-

Delavnice A veš? (Mavrični bojevniki) (prispevek staršev)

3. letnik:
-

preventivne delavnice Misli na srce (Društvo študentov medicine)

-

preventivno predavanje s področja prometne varnosti »Še vedno vozim, vendar ne
hodim« - invalidi za večjo prometno varnost (Zavod Vozim)

-

zdravniški pregled in predavanje o AIDS (ZD Novo mesto)

4. letnik:
-

predavanje o krvodajalstvu in darovanju kostnega mozga (OE RK Novo mesto)

-

predavanje o darovanju organov (študentje medicine)

Načrt dejavnosti se lahko tekom šolskega leta dopolni ali spremeni glede na dodatno ponudbo
dejavnosti ali drugih dejavnikov.
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RAZREDNIKOV DAN


za 1., 2. in 3. letnik: junij 2019, vsebina po izbiri dijakov (iz ur za OIV po prosti izbiri);
(odvisno od izbrane dejavnosti: prispevek staršev za prevoz, vstopnice, …)

VZGOJA ZA DRUŽINO, MIR IN NENASILJE
Dijaki se seznanijo s temeljnimi vzroki konfliktov, naučijo se vrednotiti in reševati probleme,
spodbujanje kritičnosti ob problemih, analizirajo in interpretirajo procese, pojave (predsodki,
netoleranca..), utemeljujejo in oblikujejo lastne sklepe, razvijajo spretnosti, komunikacijske
tehnike, analitično mišljenje, timsko delo ter sodelovalne veščine.


za 1. letnik:
promocijska delavnica o prostovoljstvu, 1 ura v vsakem oddelku
ogled filma Družina ali Razredni sovražnik (prispevek staršev za vstopnino)
delavnica o človekovih pravicah, 2 uri v vsakem oddelku



za 2. letnik:
delavnica »Proti trgovanju z ljudmi« (društvo Ključ), 1 ura v vsakem oddelku
delavnica o strpnosti (DRPD), 2 uri v vsakem oddelku



za 3. letnik: celo šolsko leto, v kombinaciji s poukom dijaki timsko pripravljajo
medpredmetno ekskurzijo po Sloveniji, ki jo izvedejo predvidoma v maju in juniju 2019;
učijo se sodelovanja, razvijajo socialne veščine, timsko delo, usklajevanje interesov,
komunikacijske veščine, načrtovanja in doseganja zastavljenih ciljev; (prispevek staršev
glede na program ekskurzije: prevoz, bivanje, vstopnine)



za 2. in 3. letnik:
ogled filma Mesečina ali Druga stran upanja (prispevek staršev za vstopnino)

Načrt dejavnosti se lahko tekom šolskega leta dopolni ali spremeni glede na dodatno ponudbo
dejavnosti.

DRŽAVLJANSKA KULTURA
V skladu z opredeljenimi cilji (razvijanje stališč in obnašanj, ki so primerna za vključevanje v
družbo, vzpodbujanje vrednot demokratične politične kulture, vzpodbujanje individualnosti,
kritičnosti, tolerance, ob razvijanju kulture dialoga in sposobnosti argumentiranja, razvijanje
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zavesti o civilizacijskih, družbenih in drugih problemih in ob tem razvijanje zmožnosti
samostojnega presojanja) bomo za dijake 3. letnika organizirali naslednje dejavnosti:

predvideni termini
Okrogla miza »MULTIKULTI«
ali
pogovor o migracijah v okviru mednarodnega dne
strpnosti
3. letnik
Živa knjižnica
3. letnik
Okrogla miza: Romi

število ur

2

September 2018 in
junij 2019

2

September 2018

2

2. letnik
Skozi oči begunca, gledališka predstava
(Humanitas) (prispevek staršev)

2

3. letnik
Ogled kratkega igranega filma Strah in pogovor z
režiserjem Dejanom Baboskom
in/ali
ogled slovenskega filma Posledice in pogovor
(prispevek staršev)

3

3. letnik
EU (delavnice)
April, maj 2019
3. letnik
Predavanje: Lenart J. Kučić
Mladi in novi mediji (prispevek staršev)
3. letnik
Ogled Državnega zbora
3. letnik
Projekt Evrošola

2

2
Termin bo vezan na
kulturne dejavnosti 3.
letnika v Ljubljani

2

30
3. letnik (2 oddelka)
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Nekatere dejavnosti se zaradi objektivnih razlogov ne bodo izvajale v vseh oddelkih (npr. ogled
parlamenta, ker sprejmejo le omejeno število obiskovalcev dnevno; v projektu Eurošola lahko
sodelujeta le dva oddelka, …).
Vsebine v učnem načrtu zgodovine, ki sovpadajo z vsebinami državljanske vzgoje (Ustavna
ureditev, država, politični sistemi) bodo obravnavane pri pouku zgodovine v 2. oziroma 4.
letniku. Pri pouku sociologije pa vsebine posameznik, družba, država. Tudi pri pouku filozofije
bodo obravnavali političen sistem in državo.
Program se lahko med šolskim letom spremeni.

1.6 Dejavnosti OIV po prosti izbiri (obšolske dejavnosti) – IZBIRNI DEL
Kot dejavnosti OIV po prosti izbiri upoštevamo:
-

aktivno sodelovanje v različnih društvih in športnih klubih,

-

priprave in udeležba na različnih tekmovanjih v znanju in športu,

-

dejavnosti iz kataloga obveznih izbirnih vsebin, kataloga ekskurzij naše šole ter vsebine v
projektnem tednu. Podrobnejši opis vsebin je objavljen v šolskem katalogu OIV ter v
katalogu ekskurzij.

1.7 Šolske prireditve
V tem šolskem letu bomo na šoli obeležili državne praznike skladno s šolskim koledarjem (dan
samostojnosti, dan državnosti, kulturni dan). Pri pripravi bo sodelovala Gledališka skupina
Goga.
1.8 Šolski sklad
Na šoli deluje Šolski sklad Gimnazije Novo mesto, ki je organiziran v skladu z zakonodajo. Šolski
sklad se financira z donacijami ter prispevki staršev. Denar iz sklada namenjamo za financiranje
stroškov obveznih šolskih dejavnosti, pokrivanje stroškov tekmovanj ter izvedbe obšolskih
dejavnosti.
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1.9 Nadstandard
Na šoli s sodelovanjem tujih učiteljev/naravnih govorcev že vrsto let izvajamo obogateno
učenje angleščine. Po sprejetem konceptu dela je tuji učitelj pri pouku angleščine ob sredah
in petkih za vsak letnik 1 x v mesecu, kar pomeni v obsegu 10 šolskih ur letno na oddelek.
Prispevek staršev za plačilo tujega učitelja znaša 17 EUR na dijaka za šolsko leto 2018/19.

1.10 Šolski razvojni tim
V tem šolskem letu bo prednostna naloga šolskega razvojnega tima uvajanje ITS v 2. letniku
ter priprava interdisciplinarnih tematskih sklopov za dijake 3. letnika za šolsko leto 2019/20.
Poleg tega bo nadaljeval z delom na področju razvoja šole, izvajanja posodobitev, inovacij in
novih pedagoških praks v pouk in v ostale dejavnosti, ki jih šola izvaja.
1.11 Kadri
V tem šolskem letu so na šoli poleg pedagoških delavcev (učitelji, laboranti, svetovalni delavki,
knjižničarja, vodstvo šole) zaposleni tudi računovodkinja, poslovna sekretarka, vzdrževalec
učne tehnologije, hišnik ter 5 čistilcev. Ena učiteljica je napotena na delo v tujino.
Nekaj naših učiteljev dopolnjuje delovno razmerje na drugih šolah. Učiteljica za likovno
umetnost in laborantka za biologijo na Ekonomski šoli Novo mesto, učiteljica matematike na
OŠ Center. Na naši šoli dopolnjujejo delovno obveznost učiteljica glasbe iz Osnovne glasbene
šole Marjana Kozine, učitelj kemije iz Gimnazije Vič ter učiteljica nemščine iz OŠ Grm.
Razporeditev ur pouka je za posamezne učitelje v skladu z veljavnimi normativi. Ostale
zadolžitve posameznih učiteljev (mentorstvo dijakom, izvajanje programov OIV, sodelovanje
v projektih, izobraževanje) so razvidne iz letnih priprav učiteljev na vzgojno-izobraževalno
delo. Poleg pouka in ostalih dejavnosti bodo učitelji sodelovali tudi pri pripravi projektnih dni
za posamezne letnike.
Med šolskim letom lahko iz najrazličnejših razlogov (dolgotrajne bolniške, odpovedi delovnega
razmerja ipd.) pride do spremembe obstoječega načrta razporeditve ur in ostalih zadolžitev
med zaposlene.
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1.12 Zdravje na delovnem mestu
Že vrsto let se Gimnazija Novo mesto pridružuje promociji zdravja na delovnem mestu, s
katero spodbuja zaposlene k zdravemu življenjskemu slogu in jih osvešča o obolenjih in
poškodbah povezanih s poklicem, ki ga opravljajo. Zato na delovnem mestu spodbuja
določene dejavnosti in promovira fizično aktivnost z različnimi dejavnostmi (5-minutno vadba
med daljšimi sestanki ali konferencami, ki jo vodi koordinatorica za vadbo na delovnem mestu
Breda Vovko, nasveti za učitelje, kako lahko nekajminutno vadbo vključijo v svoj delovni
vsakdanjik z namenom, da bi zmanjšali stres in možnost za poškodbe in obolenja, nasveti za
sproščanje in zmanjševanje stresa, ki so objavljeni na oglasni deski šole, spodbujanje
vključevanja zaposlenih v obšolske športne dejavnosti (pilates, joga, igre z žogo, tai ji),
spodbujanje vključevanja vaj za sproščanje v delo v razredih (npr. na začetku učne ure),
organizacijo zaključne/uvodne učiteljske konference izven šole, ki poleg formalnega dela
vključuje tudi skupen čas namenjen gibanju (sprehod ali krajši pohod v okolici) in podobno).
1.13 Dijaška organizacija
Dijaška organizacija gimnazije (DOG) je organizirana kot samostojna skupnost. DOG se
povezuje z dijaško sekcijo pri Društvu novomeških študentov ter Dijaško organizacijo Slovenije.

2 DELO STROKOVNIH ORGANOV ŠOLE
Strokovni organi šole so:
-

učiteljski zbor šole,

-

strokovni aktivi,

-

oddelčni učiteljski zbor,

-

aktivi razrednikov po letnikih.

2.1 Učiteljski zbor šole
Učiteljski zbor šole sestavljajo vsi delavci šole, ki v šoli opravljajo vzgojno-izobraževalno delo.
Svoje delo bo prilagajal veljavni šolski zakonodaji in se vključeval v posodabljanje
gimnazijskega programa. Učiteljski zbor šole se sestaja vsaj enkrat mesečno, po potrebi tudi
večkrat. Za določena opravila in dejavnosti učiteljski zbor lahko imenuje posebne komisije. Na
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sestankih učiteljskega zbora bomo analizirali tekočo vzgojno-izobraževalno problematiko,
obravnavali informacije pristojnega ministrstva, načrtovali ITS za 3. letnik in se izobraževali.
Poleg tega učiteljski zbor obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih s
pedagoškim procesom, daje mnenje o letnem delovnem načrtu, predlaga uvedbo
nadstandardnih storitev, programov in dejavnosti, odloča o vzgojnih ukrepih, izključitvah,
pohvalah in nagradah ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi. V
mesecu septembru se bomo intenzivno ukvarjali z novim pravilnikom o šolskem redu ter
pravilnikom o ocenjevanju znanja, da ju uskladimo z novimi pravnimi akti, ki so bili sprejeti na
nivoju države.

2.2 Strokovni aktivi
Na šoli deluje enajst strokovnih aktivov, v katere so učitelji vključeni glede na predmet, ki ga
učijo (lahko tudi v več aktivov). Knjižničarji sodelujejo predvsem z aktivom za slovenščino, po
potrebi tudi z ostalimi, laboranti pa so vključeni v aktiv svojega predmetnega področja.
Svetovalne delavke so vključene v aktiv srednješolskih svetovalnih delavcev Dolenjske in Bele
krajine.
V strokovnem aktivu se člani seznanjajo z novostmi svojega strokovnega področja, po potrebi
pripravijo predavanje oz. izobraževanje za učiteljski zbor, sodelujejo pri načrtovanju dela z
nadarjenimi, oblikujejo načrt razvijanja življenjskih kompetenc pri pouku, se dogovarjajo za
skupne oblike in kriterije preverjanja in ocenjevanja znanja, pripravijo načrt medpredmetnega
in timskega povezovanja in sodelujejo z drugimi strokovnimi aktivi, določijo svoje predstavnike
v različne projektne skupine na šoli, odločajo o udeležbi dijakov na tekmovanjih in organizirajo
šolska predmetna tekmovanja, dajejo predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela in
predlagajo nakup potrebne opreme, pripomočkov in literature, pripravljajo in izvajajo
programe obveznih izbirnih vsebin, obravnavajo predloge in pripombe staršev in dijakov,
povezane s strokovnim delom pri posameznih predmetih, predlagajo udeležbo posameznih
članov aktiva na strokovnih seminarjih, opravljajo tudi druge strokovne naloge v skladu z
zakonodajo.
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Delo posameznega aktiva vodi vodja aktiva. Vodja strokovnega aktiva je po pooblastilu
ravnateljice pristojen tudi za spremljanje poteka vzgojno-izobraževalnega dela posameznih
članov aktiva in strokovno svetovanje.
V tem šolskem letu so splošne prednostne naloge strokovnih aktivov:


medpredmetno in timsko povezovanje ter razvijanje osmih življenjskih kompetenc pri
pouku,



priprava predlogov za ITS za 3. letnik,



sodelovanje v projektih OBJEM in PODVIG,



delo z nadarjenimi.
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2.2.1 Obseg dela po predmetih in učiteljih
SLOVENŠČINA
Renata Nose

Suzana Krvavica

Saška Horvat

Tomaž Koncilija

Tina Furlan Turk

Natalija Petakovič

IZOBRAŽEVANJE
- študijske skupine
- interno izobraževanje UZ na šoli
- izobraževanja v sklopu projekta OBJEM
- študijske skupine
- interno izobraževanje UZ na šoli
- seminarji za zunanje ocenjevalce na maturi
- izobraževanje po izbiri in v dogovoru z ravnateljico
- izobraževanje v projektu Gleda(l)išče
- študijske skupine
- interno izobraževanje UZ na šoli
- seminar Književnost na maturi
- Slovenistični kongres
- seminarji v organizaciji Slavističnega društva
- izobraževanje po izbiri in v dogovoru z ravnateljico
- študijske skupine
- interno izobraževanje UZ na šoli
- Književnost na SM
- strokovna ekskurzija Slavističnega društva
- COBISS izpopolnjevanje
- študijske skupine
- interno izobraževanje UZ na šoli
- Slavistični kongres
- izobraževanje povezano z maturitetnim sklopom
- izobraževanje v okviru projekta Razumevanje filma
- O pedagoškem pripovedovanju domišljijskih zgodb
- predstavitve novih učbenikov
- študijske skupine
- interno izobraževanje UZ na šoli
- Pozitivna psihologija
- Novejši tokovi v slovenistiki
- izobraževanje povezano z maturitetnim sklopom

DRUGO DELO
- OIV Filmski abonma
- članica šolskega tima v projektu OBJEM
- organizacija kulturnih dejavnosti na šoli
- OIV gledališka popotovanja
- OIV prostovoljstvo in humanitarne akcije
- vodja aktiva razrednikov 4. letnika
- vodja projektne skupine v projektu Gleda(l)išče
- sodelovanje pri izvedbi državljanske kulture

- vodja strokovnega aktiva učiteljev slovenščine
- Cankarjevo tekmovanje

- knjižničar
- koordinacija prireditve ob slovenskem kulturnem prazniku
- koordinator Gimnazijke z rastočo knjigo
- OIV gledališka skupina Goga
- OIV Gimnazijski večeri

- Cankarjevo tekmovanje
- članica projektne skupine v projektu Razumevanje filma

- članica ŠRT
- vodja aktiva razrednikov 2. letnika
- članica projektne skupine v projektu Gleda(l)išče
- OIV Stezice
- sodelovanje pri pripravi šolskih prireditev
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MATEMATIKA

Vanja Popov

Andreja Mohorčič

Bernarda Tomažič

- seminarji v organizaciji Slavističnega društva
- predstavitve novih učbenikov
IZOBRAŽEVANJE
- študijske skupine
- interno izobraževanje UZ na šoli
- študijske skupine
- FMF seminar za učitelje matematike
- interno izobraževanje UZ na šoli
- izobraževanje v organizaciji agencije SPIRIT (podjetnost)
- študijske skupine
- interno izobraževanje UZ na šoli
- posvet o maturi

Jernej Ban

- študijske skupine
- interno izobraževanje UZ na šoli
- seminar za učitelje matematike na FMF
- uporaba programa Untis za sestavljanje urnika
- Kombinatorični izzivi (PEF)

Mojca Rangus

- študijske skupine
- interno izobraževanje UZ na šoli
- izobraževanje TORCH
- izobraževanje v okviru SPIRIT

Alojzija Hržica

Karmen Čarman

- študijske skupine
- interno izobraževanje UZ na šoli
- študijske skupine
- interno izobraževanje UZ na šoli
- Z dobro komunikacijo do boljših medsebojnih odnosov v učnem
okolju
- Biti razrednik – pomembna vloga in naloga ter kako opravljati to
poslanstvo
- Razum, srce in roka. Prednosti celostne pedagogike

- stiki z mediji
DRUGO DELO
- dopolnilni pouk
- OIV – Glasba na gimnaziji
- priprava in izvedba šolskih prireditev
- predsednik sveta šole
- sodelovanje pri organizaciji MAT tekmovanj
- urejanje spletne učilnice za matematična tekmovanja
- dopolnilni pouk matematike
- sodelovanje pri organizaciji MAT tekmovanj
- vodja aktiva razrednikov 3. letnika
- tajnica splošne mature
- dopolnilni pouk
- urejanje spletne strani za matematiko
- organizacija matematičnih tekmovanj
- komisija za javno naročanje
- komisija za integriteto
- tehnična pomoč na šolskih prireditvah
- dopolnilni in dodatni pouk MAT
- sodelovanje pri organizaciji MAT tekmovanj
- sodelovanje v projektu Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti
- dijaški Startup vikend
- član šolskega tima projekta PODVIG
- dopolnilni pouk
- sodelovanje pri organizaciji MAT tekmovanj
- vodja strokovnega aktiva učiteljev matematike
- dodatni in dopolnilni pouk MAT
- OIV 72 ur brez kompromisa
- Prostovoljstvo in humanitarne akcije
- OIV Hitro branje in pomnjenje
- članica tima za kakovost

26
Gimnazija Novo mesto, 2018/19

LATINŠČINA

IZOBRAŽEVANJE

Marko Kastelic

- študijske skupine
- interno izobraževanje UZ na šoli
- izobraževanja v projektih Objem, Gleda(i)šče, PODVIG,
Razumevanje filma in OPK
- konferenca Skupaj gradimo kakovost

ANGLEŠČINA

Maja Hren

IZOBRAŽEVANJE
- študijske skupine
- interno izobraževanje UZ na šoli
- OUP konferenca
- Debata kot aktivna metoda pri pouku angleškega jezika
- Srečanje UNESCO koordinatorjev

Mirjam Skube

- študijske skupine
- interno izobraževanje UZ na šoli
- OUP konferenca
- seminar Novosti stroke

Barbara Maznik

- študijske skupine
- interno izobraževanje UZ na šoli
- OUP konferenca
- DZS konferenca
- novosti stroke

Verena Potočnik

Janez Gorenc

- študijske skupine
- interno izobraževanje UZ na šoli
- izobraževanje na področju podjetništva po izbiri in v dogovoru z
ravnateljico
- študijske skupine
- interno izobraževanje UZ na šoli

DRUGO DELO
- knjižničar
- član šolskega tima v projektu OBJEM in tima projekta PODVIG
- priprave dijakov na državno tekmovanje LAT
- izvedba izmenjav za dijake klasične gimnazije
- član projektne skupine v projektu Gleda(l)išče
- član projektne skupine v projektu Razumevanje filma
- vodja projekta OPK in vodja tima za kakovost
- član ŠRT
- OIV Goga
- član sveta šole
- sodelovanje pri pripravi šolskih prireditev
DRUGO DELO
- sodelovanje s tujim učiteljem
- UNESCO koordinatorica na šoli
- priprave na tekmovanja v znanju
- članica šolske maturitetne komisije
- vodja strokovnega aktiva učiteljev angleščine
- priprave na tekmovanja v znanju
- WSC
- dopolnilni in dodatni pouk
- sodelovanje s tujim učiteljem
- priprave na tekmovanje v znanju
- ekskurzija v Prago
- ekskurzija v Munchen
- članica projektne skupine v projektu Gleda(l)išče
- sodelovanje s tujim učiteljem
- OIV Razstave in filmi
- ekskurzija v Rim za 1. k in 2. k
- sodelovanje s tujim učiteljem
- priprava dijakov na izpit DELF
- priprave na tekmovanja iz znanja FRA in ANG
- organizacija in izvedba tekmovanja v peki francoskih slaščic
- organizacija StartUp vikenda
- OIV Podjetnost in ustvarjalnost ter FLL
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- konferenca Podim
- Junior Achievement
NEMŠČINA

IZOBRAŽEVANJE

Vasja Jakše

- študijske skupine
- interno izobraževanje UZ na šoli
- izobraževanje za mentorje pri Jugend debattiert international
- izobraževanje za zunanje ocenjevalce na SM
- izobraževanje za pomočnike ravnatelja

Eva Starič

- študijske skupine
- interno izobraževanje UZ na šoli
- Izobraževanja po izbiri in dogovoru z ravnateljico

Nataša Sekula Zupančič

- študijske skupine
- interno izobraževanje UZ na šoli
- zborovanje učiteljev nemščine SDUNJ
- izobraževanje po izbiri in dogovoru z ravnateljico

Elsa Louis

- študijske skupine
- interno izobraževanje UZ na šoli
- izobraževanje za DSD 2
- mednarodni kongres za francoščino
- izobraževanje za Jugend Debattiert

Anja Hozner Vovko
ŠPANŠČINA
Tea Ribič

- študijske skupine
- interno izobraževanje UZ na šoli
IZOBRAŽEVANJE
- študijske skupine
- interno izobraževanje učiteljskega zbora
- mednarodni kongres za učitelje francoščine
- izobraževanja v sklopu projekta OBJEM

- sodelovanje s tujim učiteljem
- vodja projekta Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti
- član šolskega tima projekta PODVIG
DRUGO DELO
- pomočnica ravnateljice
- priprave na tekmovanje v znanju nemščine
- priprava dijakov na izpita DSD 1 in DSD 2
- OIV debatni klub
- Jugend debattiert international
- članica šolskega tima v projektu OBJEM
- članica ŠRT
- sodelovanje pri bralnih tekmovanjih Pfiffikus in Epi Lesepreis
- Jezikovni tabor Celovec
- koordinacija za DSD 1 in priprava
- pomoč pri organizaciji priprav na DSD 1 in DSD 2
- članica ŠRT
- članica šolskega tima v projektu OBJEM
- komisija za integriteto
- bralno tekmovanje Pfiffikus, Epi Lesepreis
- priprave na tekmovanje
- pomoč pri organizaciji priprav na DSD 1 in DSD 2
- Jezikovni tabor Celovec
- vodja strokovnega aktiva učiteljev nemščine
- Nemška jezikovna diploma (DSD 1 in DSD 2)
- Jezikovni tabor Celovec
- Jugend debattiert international
- DELF - Diplôme d'études en langue française
- sodelovanje pri bralnih tekmovanjih Pfiffikus in Epi Lesepreis
- priprave na tekmovanje v znanju
- sodelovanje pri aktivnostih nemškega aktiva
DRUGO DELO
- vodja strokovnega aktiva učiteljev španščine, francoščine in latinščine
- OIV španska bralna značka
- priprave na tekmovanja iz znanja ŠPA, priprava državnega tekmovanja na
šoli
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FRANCOŠČINA
Verena Potočnik
Tea Ribič
ZGODOVINA
Suzana Malnar

Nevenka Malnarič Brulc

Matjaž Štih

Robert Šupe
GEOGRAFIJA

Marko Arnuš

Robert Šupe

Polonca Centa

IZOBRAŽEVANJE
- napisano pri ANG
- napisano pri ŠPA
IZOBRAŽEVANJE
- študijske skupine
- interno izobraževanje učiteljskega zbora
- konferenca DUH
- študijske skupine
- interno izobraževanje učiteljskega zbora
- izobraževanja v okviru projektov PODVIG in OBJEM
- konferenca DUH
Kako temačen j bil v resnici srednji vek?
- študijske skupine
- interno izobraževanje učiteljskega zbora
- konferenca DUH
- napisano pri GEO
IZOBRAŽEVANJE
- študijske skupine
- interno izobraževanje učiteljskega zbora
- konferenca DUH
- Geografska analiza okoljskih virov za trajnostni razvoj turizma z
uporabo sodobnih tehnologij
- študijske skupine
- interno izobraževanje učiteljskega zbora
- profesionalna usposabljanja iz sprotne ponudbe po dogovoru z
ravnateljico
- študijske skupine
- interno izobraževanje učiteljskega zbora
- Geografija na maturi
- Nacionalna konferenca UPS

- izmenjava s Španijo
- priprave na špansko jezikovno diplomo
- članica šolskega tima v projektu OBJEM
- sodelovanje na Akademiji znanja
DRUGO DELO
- napisano pri ANG
- napisano pri ŠPA
DRUGO DELO
- vodja strokovnega aktiva učiteljev zgodovine in geografije
- koordinatorica OIV Vzgoja za družino, mir in nenasilje
- koordinacija, priprava in vodenje ekskurzije za 3. letnik
- članica šolskega tima v projektu OBJEM in tima PODVIG
- koordinacija, priprava in vodenje ekskurzije za 3. letnik
- koordinatorica projekta Poučevanje evropske zgodovine s filmom
- OIV Soba pobega
- šolska koordinatorica 28. dnevov evropske kulturne dediščine
- sodelovanje v projektu Poučevanje evropske zgodovine s filmom
- 28. dnevi evropske kulturne dediščine
- organizacija in vodenje ekskurzije v Rim
- OIV Krožek mladih zgodovinarjev
- koordinacija, priprava in vodenje ekskurzije za 3. letnik
- napisano pri GEO
DRUGO DELO
- koordinacija, priprava in vodenje ekskurzije za 3. letnik
- vodja projekta »Dijaki dijakom za varno mobilnost«
- sodelovanje na Akademiji znanja
- član skupine za zmanjševanje osipa
- projekt Razumevanje filma
- obeležitev mednarodnih UNESCO dni (priprava gradiva)
- priprave na tekmovanje iz GEO
- koordinacija, priprava in vodenje ekskurzije za 3. letnik
- sindikalna zaupnica SVIZ
- koordinacija projekta Akademija znanja
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ŠPORTNA VZGOJA

- izobraževanja SVIZ
- Vizija in izzivi poučevanja prihodnjih generacij
- seminarji za uvajanje mednarodne mature
IZOBRAŽEVANJE

- pedagoška koordinacija
- orientacijski tek
- organizacija in izvedba ekskurzij
DRUGO DELO
- organizacija športnih dni
- vodenje programa MEPI
- priprava in spremstvo na športnih tekmovanjih
- vodenje planinske ture
- zimski športni tabor
- plavalno potapljaški tečaj
- športna koordinacija
- vodja strokovnega aktiva učiteljev športne vzgoje
- OIV Športno plezanje
- plavalno potapljaški tečaj 2019 - izvajalec
- organizacija športnih dni
- organizacija zimskega športnega tabora za 2. š in 3. š
- priprava in spremstvo na športnih tekmovanjih
- vodenje planinske ture
- skupina za civilno zaščito

Primož Plazar

- študijske skupine
- interno izobraževanje učiteljskega zbora
- Ustvarjalne metode smučanja za vsakogar
- Naučimo se smučati na igriv način
- igre socialnih spretnosti primerne za oblikovanje skupine in
različne zabavno družabne programe

Jernej Cimperman

- študijske skupine
- interno izobraževanje UZ
- obnovitveni seminar alpskega smučanja za profesorje športne
vzgoje

Sandi Kostić

- študijske skupine
- interno izobraževanje učiteljskega zbora
- Igre socialnih spretnosti primerne za oblikovanje skupine in
različne družabno zabavne programe
- Metodika poučevanja košarkarskih iger na en koš
- Razvoj kompetenc skozi šport in igro

- OIV nogomet in odbojka
- priprava in spremstvo na športnih tekmovanjih
- organizacija športnih dni
- vodenje planinske ture
- civilna zaščita

- študijske skupine
- interno izobraževanje učiteljskega zbora
- izobraževanje iz Kataloga MIZŠ

- mladinsko društvo Goga
- športna koordinacija
- diagnostične meritve za ŠO
- OIV pilates
- tekmovanja: šah, streljanje
- vodenje planinske ture
- priprava in spremstvo na športnih tekmovanjih
- organizacija športnih dni
- športni tabor v Baški
- športni tabor za 2š in 3š – smučarski tek
- svet šole

Breda Vovko
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- naj športnik meseca
- organizacija športnih dni
- priprave in spremstvo na športnih tekmovanjih
- OIV radi tečemo
- organizacija planinske ture za 2. letnik
- OIV akrobatika/športna gimnastika
- športni tabor v Baški
- organizacija tekmovanj
- organizacija medpredmetnega dneva za 2. letnik – orientacija
- priprava in spremstvo na športnih tekmovanjih
- članica ŠRT
- članica šolskega tima v projektu OBJEM in projekta PODVIG
- OIV joga
- sodelovanje na Akademiji znanja
- koordinatorica OIV Zdravstvena vzgoja

Ivan Maričič

- študijske skupine
- interno izobraževanje učiteljskega zbora
- Turna smuka in gorništvo pozimi
- Z umetnostjo o športu, gibanju, naravi in zdravju

Saša Lavrič

- študijske skupine
- interno izobraževanje učiteljskega zbora
- Strokovni posvet športnih pedagogov
Dvig odpornosti učencev in učiteljev na stresne (krizne) dogodke

GLASBA

IZOBRAŽEVANJE

DRUGO DELO

Jožica Cvelbar Franko
LIKOVNA UMETNOST

/
IZOBRAŽEVANJE
- študijske skupine
- interno izobraževanje učiteljskega zbora
- O pedagoškem pomenu pripovedovanja domišljijskih zgodb
- Filmska vzgoja v šoli
- napisano pri ANG
IZOBRAŽEVANJE
- študijske skupine
- interno izobraževanje učiteljskega zbora
- Dan fiziologije
- študijske skupine
- interno izobraževanje učiteljskega zbora
- Izobraževanja po izbiri in dogovoru z ravnateljico
- študijske skupine
- interno izobraževanje učiteljskega zbora
- Delavnica in izobraževanje COBISS 3
- seminar za mentorje tekmovanj iz znanja o sladkorni bolezni
- Biomolekularc
- študijske skupine

Opomba: zaposlena na Glasbeni šoli Marjana Kozine
DRUGO DELO
- OIV likovni krožek
- mentorstvo dijakom na natečajih in tekmovanjih
- ureditev grafične zbirke na šoli – napisi
- okrasitev šole v prednovoletnem času
- napisano pri ANG
DRUGO DELO
- organizacija in priprave na botanično tekmovanje
- sodelovanje pri izvedbi naravoslovnih tekmovanj – BIO, EUSO, diabetes
- koordinatorica šolske prehrane

Jasmina Žagar
Barbara Maznik
BIOLOGIJA
Marija Kočar

Barbara Bajc Šerovič

Tanja Gačnik

Tatjana Durmič

- priprave dijakov na tekmovanja
- sodelovanje pri Regijskem srečanju mladih raziskovalcev – recenzija nalog
- organizacija šolskega tekmovanja o poznavanju sladkorne bolezni
- priprave na tekmovanja iz znanja
- organizacija in izvedba Regijskega srečanja mladih raziskovalcev
- vodja učbeniškega sklada na šoli
- vodja strokovnega aktiva učiteljev biologije
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KEMIJA
Janja Pust

Marinka Kovač

Branka Klemenčič

Gašper Pernek
FIZIKA
Miha Hadl

Blaž Zabret

Vinko Sladoljev
PSIHOLOGIJA

- interno izobraževanje učiteljskega zbora
- seminar za učitelje IMP – biologija
- Fiziologija
IZOBRAŽEVANJE
- študijske skupine
- interno izobraževanje učiteljskega zbora
- izobraževanja v sklopu projekta OBJEM
- izobraževanje za zunanje ocenjevalce na maturi
- študijske skupine
- interno izobraževanje UZ na šoli
- Izobraževanja po izbiri in dogovoru z ravnateljico

- študijske skupine
- interna izobraževanja učiteljskega zbora
- izobraževanja v okviru predmetne razvojne skupine
- izobraževanje ocenjevalcev za maturo
- izobraževanja v okviru projekta PODVIG in uvajanja ITS

IZOBRAŽEVANJE
- študijske skupine
- interno izobraževanje učiteljskega zbora
- izobraževanje po izbiri in dogovoru z ravnateljico
- študijske skupine
- interno izobraževanje učiteljskega zbora
- strokovno spopolnjevanje učiteljev fizike
- študijske skupine
- interno izobraževanje učiteljskega zbora
- stalno strokovno spopolnjevanje na Fakulteti za matematiko in
fiziko
IZOBRAŽEVANJE

- priprava, koordinacija in vodenje ekskurzije v Krapino
- organizacija šolskega tekmovanja iz znanja BIO
- priprave na tekmovanja iz znanja
DRUGO DELO
- OIV »Razmišljam, iščem, se razvijam«
- OIV »Naredi sam- kozmetični izdelki, gimnazijska žajfa«
- priprave na tekmovanja
- članica šolskega tima v projektu OBJEM
- OIV »Razmišljam, iščem, se razvijam«
- priprave na tekmovanja
- sodelovanje v projektu RAST
- vodja strokovnega aktiva učiteljev kemije
- vodja ŠRT
- OIV »Razmišljam, iščem, se razvijam« in »Klub delaj z glavo«
- orientacijski tek
- članica PRS-a za področje kemije
- priprave na tekmovanja
- članica projektne skupine za delo z nadarjenimi
- OIV Soba pobega
- OIV Klub delaj z glavo
- vodja projekta PODVIG
- koordinatorica uvajanja in priprave ITS za 2. in 3. letnik
Zaposlen na Gimnaziji Vič
DRUGO DELO
- vodja strokovnega aktiva učiteljev fizike
- OIV Fizika
- priprave na tekmovanja iz fizike
- priprave na tekmovanja iz fizike
- OIV fizikalni sef
- sodelovanje v projektu RAST
- član šolskega tima projekta PODVIG
- vzdrževalec učne tehnologije
- orientacijski tek
DRUGO DELO
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Zlatka Butkovec Gačnik

Jana Hosta
Klavdija Giodani

- študijske skupine
- interno izobraževanje učiteljskega zbora
- seminar za učitelje psihologije
- seminar za izvedence na maturi
- seminar za ocenjevalce na maturi
- izobraževanja v okviru projekta OBJEM
- študijske skupine
- interno izobraževanje učiteljskega zbora
- izobraževanje po izbiri in v dogovoru z ravnateljico
- študijske skupine
- interno izobraževanje učiteljskega zbora

- vodja šolskega tima v projektu OBJEM
- članica PS za uvajanje koncepta dela z nadarjenimi
- koordinacija pedagoške in opazovalne prakse
- komisija za integriteto
- članica skupine za zmanjševanje osipa
- vodja strokovnega aktiva učiteljev družboslovja
- tri predavanja za starše
- OIV Učim se ali samo mislim, da se učim?
Zaposlena na Ekonomski šoli Novo mesto

SOCIOLOGIJA

IZOBRAŽEVANJE

DRUGO DELO

Nina Arnuš

- študijske skupine
- interno izobraževanje učiteljskega zbora
- konferenca DUH
- sociološko srečanje
- izobraževanja v okviru projekta Razumevanje filma
- O pedagoškem pomenu pripovedovanja domišljijskih zgodb

- koordinatorica državljanske kulture
- članica projektne skupine v projektu Razumevanje filma
- vodja UNESCO projekta Živa knjižnica
- sodelovanje v projektu Poučevanje evropske zgodovine s filmom

FILOZOFIJA

IZOBRAŽEVANJE

DRUGO DELO

Uroš Lubej

- študijske skupine
- interno izobraževanje učiteljskega zbora
- izpopolnjevanje za učitelje filozofije

INFORMATIKA
Barbara Strnad

IZOBRAŽEVANJE
- študijske skupine
- interno izobraževanje UZ na šoli
- konferenca Robotika z LEGO® MINDSTORMS® Education
- Sirikt

- organizacija in izvedba šolskega tekmovanja iz pisanja filozofskega eseja in
priprava na državno tekmovanje iz pisanja filozofskega eseja
- organizacija in izvedba državnega tekmovanja iz znanja filozofije (pri nas)
- vodja projektne skupine v projektu Razumevanje filma
DRUGO DELO
- OIV Lego roboti
- priprave na tekmovanje Evropske statistične igre
- OIV Naredi svoj simulaker
- OIV Izdelava multimedijske predstavitve
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2.3 Oddelčni učiteljski zbor
-

obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v oddelku,

-

odloča o vzgojnih ukrepih, pohvalah in nagradah v skladu s pravilnikom,

-

določa splošni učni uspeh v skladu s pravilnikom,

-

opravlja druge naloge v skladu z zakonom in predpisi.

2.4 Aktivi razrednikov po letnikih
Razredniki vodijo delo oddelčnega učiteljskega zbora. Po posameznih letnikih so razredniki
organizirani v strokovne aktive, v katerih skupno pripravljajo program dela na razrednikovih
urah - del obveznih programov OIV, si izmenjujejo izkušnje ter pomagajo pri reševanju tekoče
problematike.
Razrednik v oddelku opravlja naslednje naloge:


pedagoško vodenje oddelka:

-

spremlja in se vključuje v proces formiranja kolektiva učencev,

-

skupno z učenci razrešuje vse vzgojne probleme v oddelku (v I. fazi),

-

izreka vzgojne ukrepe iz svoje pristojnosti,

-

pripravlja individualizirane načrte za dijake s pravico prilagajanja obveznosti,

-

spremlja napredek učencev pri pouku in drugih oblikah vzgojno-izobraževalnega dela,

-

spremlja zdravstveno stanje učencev,

-

spremlja in spoznava družinske razmere učencev,

-

sodeluje s starši,

-

skupno z učenci učiteljskemu zboru predlaga pohvale in vzgojne ukrepe.



organizacijska dela:

-

sodeluje pri formiranju oddelčne skupnosti ter pri volitvah posameznih oddelčnih
predstavnikov, spremlja njihovo delo,

-

sodeluje v aktivu razrednikov za posamezen letnik,

-

pripravlja, sklicuje in vodi sestanke učiteljskega zbora oddelka,

-

po možnosti zagotavlja koordinirano delo učiteljev v oddelku,

-

usmerja učence v različne izven šolske aktivnosti,

-

sodeluje z vodstvom šole in s strokovnimi službami,
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-

organizira in vodi roditeljske sestanke.



administrativna dela:

-

vodi in pregleduje e-dnevnik in e-redovalnico,

-

zbira in vnaša točne podatke v predpisano dokumentacijo,

-

vodi evidenco izostankov in o izostankih dijakov obvešča starše,

-

piše zapisnike sestankov oddelčnega učiteljskega zbora, roditeljskih sestankov in
ocenjevalnih konferenc,

-

pripravlja poročila o delu oddelka v posameznih ocenjevalnih obdobjih,

-

izdela program dela oddelčne skupnosti,

-

opravlja tudi druga administrativna dela za potrebe različnih evidenc.

2.5 Naloge ravnateljice in pomočnice ravnateljice
Pedagoško delo vodita, organizirata in spremljata ravnateljica Mojca Lukšič in njena
pomočnica Vasja Jakše, ki v tem šolskem letu nadomešča Anito Nose.
Temeljne naloge:
-

načrtovanje, spremljanje in koordinacija vzgojno-izobraževalnega dela

-

predstavitve šole:


priprava in izvedba informativnega dneva,



priprava predstavitvene publikacije ter kronike šole,



sodelovanje z mediji,



sodelovanje z OŠ pri pripravi programov za nadarjene (Akademija znanja),



tekmovanja dijakov (organizacija tekmovanj, udeležba dijakov na tekmovanjih),



povezovanje z različnimi podjetji, družbami, zasebniki itd.,



sodelovanje na različnih prireditvah,

-

strokovno izobraževanje pedagoških delavcev,

-

izvajanje programov OIV,

-

nakup novih učnih pripomočkov,

-

vključevanje šole v različne projekte.

Ravnateljica se bo skladno s potrebami udeleževala izobraževanj v organizaciji in izvedbi ZRSŠ,
Šole za ravnatelje (letni posvet, tematske delavnice, ipd.), Ministrstva za izobraževanje,
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znanost in šport (letni posveti in sklici ravnateljev), Zveze srednjih šol in dijaških domov,
posvetov Društva ravnatelj ter drugih izobraževanj, za katere se bo med šolskim letom
pokazala potreba. Ravnateljica je od marca 2018 tudi predsednica Skupnosti splošnih gimnazij
Slovenije ter od julija 2018 podpredsednica Zveze srednjih šol in dijaških domov Slovenije.
Udeležila se bo mednarodne konference ravnateljev v Estoniji, strokovne ekskurzije
ravnateljev na Islandijo ter sodelovala pri projektih Erasmus+, ki jih vodi DRPD.

2.5.1 Spremljanje dela strokovnih aktivov in strokovnih delavcev
Ravnateljica in pomočnica bosta spremljali delo z različnimi dejavnostmi:


redni sestanki strokovnih aktivov – pregled načrta dela in uresničevanje zastavljenih ciljev,
načrtovanje izobraževanja posameznih članov, usklajevanje kriterijev ocenjevanja,
spremljanje subjektivnih in objektivnih okoliščin, ki vplivajo na pouk, razdelitev drugega
dela med člane aktiva,



analiza letnih priprav učiteljev,



hospitacije v obdobju od oktobra do aprila; učitelj, oddelek in ura bosta določena v
dogovoru z učiteljem,



letni razgovori od novembra do februarja.

2.6 Program dela šolske svetovalne službe
Delo šolske svetovalne službe poteka skladno s smernicami dela šolske svetovalne službe v
gimnazijah. Program dela obsega naloge iz naslednjih področij:
- načrtovanje, spremljanje in evalvacija dela šole,
- razvojno analitične naloge,
- svetovalno delo z dijaki:
-

spremljanje in svetovanje novincem, ponavljavcem in preusmerjenim dijakom,

-

skupinske oblike dela z dijaki zaradi izboljšanja kvalitete učenja,

-

svetovanje za osebni in socialni razvoj,

-

študijsko informiranje in svetovanje, poklicno svetovanje,

-

predstavitve gimnazijskega programa učencem OŠ,

-

identifikacija in pomoč pri reševanju socialno-ekonomskih problemov dijakov,

-

svetovalna pomoč dijakom pri razreševanju osebnih, razvojnih ali situacijskih težav,
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-

preventivni programi,

-

pogovorne ure za dijake,

-

sodelovanje pri pripravi in izvajanju individualiziranih programov za dijake s
posebnimi potrebami in nadarjene dijake.

- svetovalno delo z učitelji:
-

sodelovanje na sejah oddelčnega in celotnega učiteljskega zbora,

-

svetovanje učiteljem,

-

predavanja, delavnice in druge oblike skupinskega dela z učitelji.

- svetovalno delo s starši:
-

sodelovanje na oddelčnih in skupnih roditeljskih sestankih,

-

svetovanje staršem,

-

predavanja, delavnice in druge oblike skupinskega dela s starši.

Podroben načrt dela in razdelitev nalog je v letnem delovnem načrtu svetovalne službe in se
sproti usklajuje z rokovniki, ki jih določi MIZŠ.
Svetovalne delavke sodelujejo v projektni skupini za zmanjševanje osipa (odkrivanje dijakov z
učnimi težavami, promoviranje tutorstva med dijaki višjih letnikov, sodelovanje z razredniki,
spremljanje učne pomoči) ter vodijo projektno skupino za nadarjene dijake (sprejemanje
poročil o področjih nadarjenosti in podpis izjave, izpolnjevanje anketnih vprašalnikov o
aktivnosti nadarjenih dijakov, sprejemanje vlog dijakov in staršev za pripravo INDEP, priprava
osnutkov INDEP, izvajanje in sprotno spremljanje izvajanja INDEP, analiza uresničevanja
INDEP, priprava programa za nadarjene dijake). Pokrivajo tudi pedagoško koordinacijo za
športne oddelke.
Udeležile se bodo naslednjih izobraževanj in usposabljanj:
-

Študijske skupine za svetovalne delavce srednjih šol

-

Izobraževanja učiteljskega zbora

-

Aktiv svetovalnih delavcev srednjih šol Dolenjske in Bele krajine

-

Izobraževanje za izvajanje koncepta dela z nadarjenimi

-

Prispevki strok za svetovalno delo v praksi

-

Usposabljanje na temo učenje učenja
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2.7 Program dela šolske knjižnice
Šolska knjižnica je s svojo dejavnostjo in gradivom redni del vzgojno-izobraževalnega dela.
Dijake in druge uporabnike navaja na samostojno uporabo knjižnega gradiva in knjižničnih
pomagal ter sodeluje s profesorji pri uvajanju novih in drugačnih metod in oblik dela. V
knjižnici potekajo biblio-pedagoške ure ter ure knjižne in knjižnične vzgoje. Knjižnica Gimnazije
Novo mesto je vključena v sistem COBIS – OPAC, zato dijake navaja na samostojno iskanje
informacij. V šolskem letu 2018/19 opravljajo dela in naloge knjižničarjev Albina Simonič,
Tomaž Koncilija, Marko Kastelic in Uroš Lubej.
Preko knjižnice poteka tudi delovanje učbeniškega sklada, ki ga vodi Tanja Gačnik.
3 NAČRT VPISA
Za šolsko leto 2019/20 bomo Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport predlagali vpis v
naslednjem obsegu:
Gimnazija – 140 mest
Klasična gimnazija – 28 mest
Športni oddelek – 22 mest
Maturitetni tečaj – 36 mest

4 KOLEDAR DEJAVNOSTI
Skupaj je v šolskem letu 38 tednov. Pouk za dijake 1., 2. in 3. letnika traja 35 tednov, ostali
dnevi so namenjeni izvajanju programov OIV in projektnemu tednu. Pouk za dijake 4. letnika
traja 32 tednov, ostali dnevi so namenjeni programom OIV, informativnemu dnevu, pripravam
na maturo (priprave na ustni izpit potekajo v času pisnih izpitov). 1 dan je pouka prost (dan
šole).
September (21 dni)
3. 9.

Začetek pouka

24. 8. - 30. 8.

Plavalni in potapljaški tečaj za 1. š

24. 8.–3. 9.

Jesenska matura

5. 9.–6. 9.

Skupni in oddelčni roditeljski sestanki

10. 9.–14. 9.

OIV spoznavni dnevi za dijake 1. letnika gimnazije in klasične gimnazije

10. 9.–19. 9.

Planinske ture za 2. letnik
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15. 9.

Delovna sobota – nadomeščamo 24. 12. (čistilna akcija Očistimo Slovenijo)

17. 9.

Razglasitev rezultatov jesenske mature

18. 9.

Predavanje o pomenu znanstvenih raziskav (dr. Miha Lukšič)

20. 9.

Sestanek učiteljskega zbora

21. 9.

Terenska ekskurzija IMP GEO (Arnuš M.)

24. 9.

Obeležitev evropskega dneva jezikov

24. 9.

Delavnice Proti trgovanju z ljudmi (2. letnik)

24. 9.

Sestanek sveta staršev

27. 9.

Šolsko tekmovanje iz logike

27. 9.

Sestanek sveta šole

28. 9.

Noč raziskovalcev - sodelovanje naših dijakov.

28. 9.

Športni dan za 4. letnike (igre z žogo)

28. – 29. 9.

Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti (ZUIP) Spirit
Obvezen program OIV

Oktober (23 dni)
1. 10.

Začetek pouka za maturitetni tečaj

3. 10.

Slavnostna podelitev DSD I in DELF

4. 10.

Otvoritev spominske plošče za ustanovitev Gimnazije Novo mesto

5. 10.

Gimnazijka z rastočo knjigo

5. 10.

Obeležitev dneva kulturne dediščine

5. 10.

Svetovni dan učiteljev

5. – 6. 10.

Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti (ZUIP) Spirit

9. 10.

Šolsko tekmovanje Čmrlj (FIZ za 1. letnik)

11. 10.

Govorilne ure

18. 10.

Ekskurzija IMP ZGO

22. 10.

Predavanje Jane Dular za dijake 1. letnika

23. – 26. 10.

Nemški jezikovni tabor za 4. letnik (skupina NJD C1) v Celovcu

24. 10.

Konferenca UZ

28. – 30. 10.

Ekskurzija v Prago (odhod zvečer, izbirno za vse letnike)

29. – 30. 10.

Ekskurzija Pod olimpijskimi krogi (izbirno za vse letnike)

29. 10.–2. 11.

Jesenske počitnice
Obvezen program OIV

November (22 dni)
8. 11.

Govorilne ure
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10. 11.

Državno tekmovanje iz logike

12. 11.

Terenska ekskurzija IMP GEO (Centa P.)

15. 11.

Rok za predprijavo k maturi

17. 11.

Državno tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni

20. 11.

Šolsko tekmovanje iz naravoslovja

20. 11.

Izobraževanje UZ in predavanje Nine Ane Jager: Odgovornost mladoletnika (za
dijake 1. in 2. letnika)

24. 11.

Akademija znanja

28. 11.

Pisni izpit DSD II

28. 11.

Konferenca UZ
World Scholar's Cup v Ameriki (Yale)
Obvezen program OIV

December (22 dni)
3. 12.

DOG – dan boja proti AIDS-u

3. 12.

Obeležitev upora dijakov leta 1941

3. 12.

Šolsko tekmovanje v razvedrilni matematiki

6. 12.

Šolsko tekmovanje iz astronomije

6. 12.

Govorilne ure

11. 12.

Šolsko tekmovanje za Cankarjevo priznanje

19. 12.

Konferenca UZ

21. 12.

Obeležitev državnega praznika, prireditev v Marofu

24. 12.–2. 1.

Novoletne počitnice
Obvezen program OIV

Januar (23 dni)
8. 1.

Šolsko tekmovanje iz znanja nemškega jezika

12. 1.

Državno tekmovanje iz astronomije

15. 1.

Zaključek 1. ocenjevalnega obdobja, oddelčne ocenjevalne konference

15. 1.

Šolsko tekmovanje iz geografije

16. 1.

Ocenjevalna konferenca UZ

17. 1.

Roditeljski sestanki 1. – 3. letnik, skupni roditeljski sestanek za 4. letnik – vpis na
fakultete

18. 1.

Karierni dan

23. 1.

Konferenca UZ

23. 1.

Področno tekmovanje za Cankarjevo priznanje
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24. 1.

Šolsko tekmovanje iz znanja biologije

26. 1.

Državno tekmovanje iz naravoslovja, državno tekmovanje v razvedrilni matematiki

28. 1. – 1. 2.

Popravljanje negativnih ocen po zaključku 1. ocenjevalnega obdobja
Obvezen program OIV

Februar (20 dni)
2. 2.

Akademija znanja

4. 2.

Področno tekmovanje iz angleščine za dijake 3. letnikov

5. 2.

Državno tekmovanje iz znanja nemščine

6. 2.

Šolsko tekmovanje iz znanja fizike

7. 2.

Obeležitev kulturnega praznika

8. 2.

Kulturni praznik

15.–16. 2.

Informativni dan

18.–22. 2.

Zimske počitnice

27. 2.

Konferenca UZ.
Obvezen program OIV

Marec (21 dni)
5. 3.

Pustni ples

5. 3.

Predmaturitetni esej SLO (8.30 – 10.30)

6. 3.

Območno tekmovanje iz znanja geografije

6. 3.

Šolsko tekmovanje iz znanja španščine

7. 3.

Govorilne ure

9. 3.

Državno tekmovanje za Cankarjevo priznanje

11. 3.

Šolsko tekmovanje iz znanja kemije

11. 3.

Srečanje pevskih zborov klasičnih gimnazij v Celju

14. 3.

Pisni izpit DSD I

15. 3.

področno tekmovanje iz fizike

18. 3.

Državno tekmovanje iz znanja angleščine za dijake 3. letnika

21. 3.

Šolsko tekmovanje iz znanja matematike

23. 3.

Državno tekmovanje iz znanja biologije

26. 3. – 30. 3.

Ekskurzija v Rim in arheološki tabor v Kampaniji in Etruriji (1.k in 2.k)

27. 3.

Konferenca UZ
Obvezen program OIV
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April (22 dni)
6. 4.

Državno tekmovanje iz znanja fizike

6. 4.

Državno tekmovanje iz znanja španščine

8. – 9. 4.

Pisni izpiti DELF

11. 4.

Govorilne ure

12. 4.

Državno tekmovanje iz znanja geografije

13. 4.

Državno tekmovanje iz znanja matematike

16. 4.

Rok za oddajo internega dela na maturi

17. 4.

Konferenca UZ

20. 4.

Državno tekmovanje iz znanja matematike

20. 4.

MEPI odprava

22. 4.

Velikonočni ponedeljek

27. 4.

Dan upora proti okupatorju

28. 4.– 2. 5.

Prvomajske počitnice

29. 4. – 2. 5.

Ekskurzija v Madrid in Toledo (izbirno za 1. – 3. letnik)

29. 4. – 30. 4.

Ekskurzija na Orlovo gnezdo (izbirno, za vse letnike)
Obvezen program OIV

Maj (23 dni)
3. 5.

Pouka prosto – nadomeščanje 11. 5.

7. 5.

Matura: esej SLO

8. 5.

Sestanek UZ

9. 5.

Govorilne ure

11. 5.

Dan šole

13. 5.

Državno srečanje mladih raziskovalcev

14. 5.

Sestanek UZ

16. 5.

Zaključek ocenjevalnega obdobja za 4. letnik: oddelčne redovalne konference in
ocenjevalna konferenca UZ

17. 5.

Četvorka

20. 5.

Zaključek pouka za 4. letnik

21. 5.

Razdelitev spričeval za 4. letnik in zaključna prireditev

21.–24. 5.

Priprave na maturo za 4. letnik

27. 5.

Dopolnilni izpiti za 4. letnik

29. 5.–14. 6.

Matura - pisni izpiti

29. – 31. 5.

Razredne ekskurzije 3. letnik

30. 5.

Športni dan za 1. letnik: Pohod po Jurčičevi poti
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Obvezen program OIV

Junij (20 dni)
29. 5.–14. 6.

Matura - pisni izpiti

14. 6. – 22. 6.

Matura – ustni izpiti

14. in 17. 6.

Ekskurzija v Krapino in orientacija za 2. letnik

17. 6.

Športni dan v Bohinju (3. letnik)

18. 6.

Oddelčne ocenjevalne konference za 1. – 3. letnik

19. 6.

Ocenjevalna konferenca učiteljskega zbora

20. 6.

Nadomestni športni dan

21. 6.

Zaključek pouka za 1., 2. in 3. letnik in razrednikov dan

24. 6.

Obeležitev državnega praznika in podelitev spričeval

Julij
1. 7.–4. 7.

Popravni izpiti

5. 7.

Zaključna konferenca učiteljskega zbora (predvidoma)

11. 7.

Seznanitev kandidatov z uspehom na maturi
Oddaja pedagoške dokumentacije

Avgust
16. 8.

Otvoritvena konferenca učiteljskega zbora

16.–21. 8.

Predmetni, dopolnilni in popravni izpiti

24. 8.–4. 9.

Jesenski rok mature

30. 8.

Konferenca UZ
Sestanki strokovnih aktivov in aktivov razrednikov
Izobraževanje učiteljskega zbora
Oddaja pedagoške dokumentacije

Pred nami je šolsko leto, ki je ponovno obogateno s številnimi dejavnostmi, s katerimi
želimo popestriti pouk ter nadgrajevati naše temeljno poslanstvo. Želimo, da naši dijaki,
poleg znanja, pridobijo tudi veliko izkušenj, zato je veliko dejavnosti naravnanih izkustveno
in procesno.
Načrtovane dejavnosti se lahko zaradi utemeljenih razlogov med šolskim letom tudi
spremenijo ali dopolnijo. Vsi dogodki so pravočasno objavljeni tudi na spletni strani šole
www.gimnm.org in se dnevno dopolnjujejo.
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5 SEZNAM PRILOG

1. Kataloga programov OIV in ekskurzij.

2. Letne priprave na vzgojno-izobraževalno in drugo delo posameznih učiteljev.

3. Programi dela strokovnih aktivov in aktivov razrednikov.

4. LDN šolske svetovalne službe.

5. LDN šolske knjižnice.

6. Načrti dela izvajanih projektov.

Vse navedene priloge so na voljo v ravnateljstvu šole.
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