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Vse se začne s sanjami.
(Larry Niven)
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Drage dijakinje in dijaki, lepo pozdravljeni!

Pred vami je publikacija z vsemi osnovnimi podatki o šoli, organizaciji dela, obvestili in s
šolskim koledarjem za leto 2022/23. Upam, da vam bodo navedene informacije koristile in
olajšale šolski vsakdan.
Gimnazija Novo mesto ima kot najstarejša šola z neprekinjenim delovanjem na Slovenskem
bogato tradicijo in je namenjena vsem vam, ki želite pridobiti uravnoteženo splošno izobrazbo in nadaljevati šolanje na želeni fakulteti.
Poleg pouka vam ponujamo številne obšolske dejavnostih, v katerih lahko razvijate svoje
interese, ustvarjate, raziskujete ter bogatite svoje znanje.
Na šoli se trudimo ustvarjati prijazno ustvarjalno okolje, ki temelji na zaupanju in sodelovanju. Napredek vsakega posameznika in skrb za dobre medsebojne odnose sta naši osnovni
vodili pri ustvarjanju pogojev za dobro počutje in uspešnost vseh dijakov.
Želim vam veliko uspehov in dobro počutje na Gimnaziji Novo mesto.

Mojca Lukšič,
ravnateljica
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GIMNAZIJA NOVO MESTO
SEIDLOVA 9, 8000 NOVO MESTO

ravnateljica

Mojca Lukšič

pomočnici ravnateljice
poslovna sekretarka
računovodkinja
knjigovodkinja, administratorka

Vasja Jakše, Anita Nose
Tanja Krivec
Katja Kapus Graberski
Brigita Zorko

TELEFONSKE ŠTEVILKE:
tajništvo

371 85 00

zbornica
računovodstvo

371 85 06
371 85 17

svetovalna služba
koordinatorica mednarodne mature
knjižnica
hišnik

371 85 27
371 85 16
371 85 19
371 85 29

KABINETI:
slovenščina
matematika in informatika

371 85 15
371 85 13

biologija
kemija
fizika
angleščina
nemščina
zgodovina - geografija
družboslovje
umetnost
športna vzgoja

371 85 07
371 85 09
371 85 11
371 85 03
371 85 01
371 85 05
371 85 25
371 85 14
371 85 23

http://www.gimnm.org
info@gimnm.org
URADNE URE:
Tajništvo: vsak dan od 10. do 11. ure.
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Pouk je namenjen
pridobivanju in širjenju znanja ter
vzgoji v duhu razumevanja, miru in spoštovanja,
zato



sem obvezno prisoten pri pouku,



k pouku prihajam točno,



pri pouku sem delaven in vljuden ter imam izklopljen prenosni telefon,



o svojih izostankih redno obveščam razrednika,



obvestila prinašam na prvo razredno uro,



kot reditelj javljam manjkajoče dijake in učitelje,



kot dežurni učenec na šoli vestno opravljam svoje naloge,



v času pouka ostajam na šolskih površinah,



skrbno ravnam s šolsko imovino,



na šolskih površinah ne kadim, ne uživam alkohola, drog in jih na šolske površine tudi ne prinašam,



doma naredim domače naloge in se pripravim za pouk.
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Zelo bi bili presenečeni
nad seboj, če bi storili vse,
česar smo zmožni.
(Thomas Edison)

USPEŠNO UČENJE
Osnove uspešnega učenja:


Redno obiskujem pouk.



Vedno nosim s seboj potrebne šolske potrebščine.



Aktivno sodelujem pri pouku in pozorno poslušam učiteljevo razlago.



Prepišem vse, kar učitelj napiše na tablo.



Skrbim za urejenost zvezkov.



Zapiske doma dopolnim z zapiski iz učbenika. Izpišem si samo najpomembnejše - pomagam si s tehniko podčrtavanja.

Kako se lotim učenja:


Pred učenjem si pripravim prostor za učenje. Prostor mora biti dovolj svetel in ravno prav
topel.



Na delovni mizi nimam odvečnih stvari.



Vedno se učim ob istem času.



Vnaprej si določim 10-minutne odmore po 40-minutnem učenju. Med odmorom popijem
malo vode ali sadni sok.



Pred učenjem nove snovi ponovim staro.



Pri učenju uporabljam naslednji recept: pregledam vsebino in jo razdelim na manjše dele,
preberem in podčrtam glavne misli, obnovim, kar sem prebral, ponavljam.



Vsak dan načrtujem učenje za naslednji dan in se držim načrta.

Kako si naučeno najbolj zapomnim:


Temeljito in glasno preberem težje odlomke.



Pojasnim si težke besede, uporabim slovar, leksikon, vprašam učitelja, starše …



Vedno naredim kratke povzetke ali miselne vzorce.



Čim več snovi si poskušam predstavljati v mislih.



Po vsaki učni uri ponovim predelano snov.



Največ se pozabi takoj po učenju, zato snov ponovim še enkrat čez eno uro, čez en dan …
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PREDMETNIKI
V šolskem letu 2022/23 izvajamo program gimnazije v splošnih in športnih oddelkih, program klasične gimnazije, program mednarodne mature (IB DP) in maturitetni tečaj.
Izvedbeni predmetnik v splošnih in športnih oddelkih (šo)

Obvezni predmeti

1.

2.

3.

4.

Slovenščina

4

4

4

5

Matematika

4

4

4

5

Matematika (šo)

4

4

5

5

Prvi tuji jezik

3

3

3

4

Prvi tuji jezik (šo)

3

4

3

4

Drugi tuji jezik

3

3

3

3

Zgodovina

2

2

2

2

Športna vzgoja

3

3

3

3

Športna vzgoja (šo)

6

6

6

3

Likovna umetnost

2

Likovna umetnost (šo)

Glasba

1,5

1,5

Glasba (šo)

1,5

Geografija

2

2

2

Biologija

2

2

2

Kemija

2

2

2

Fizika

2

2

2

Psihologija

2

Sociologija

2

Filozofija
Informatika

2
2

ITS (interdisciplinarni tematski sklop)
*
Izbirni maturitetni predmeti*
OIV (letno)

3

3
8-12

90

90

90

30

*V 2. in 3. letniku si dijaki glede na interese izberejo interdisciplinarni tematski sklop, v 4. letniku se dijaki odločijo za izbirne maturitetne predmete.
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Izvedbeni predmetnik klasične gimnazije

Obvezni predmeti
Slovenščina
Matematika
Latinščina
Prvi tuji jezik
Drugi tuji jezik
Zgodovina
Športna vzgoja
Likovna umetnost
Glasba
Geografija
Biologija

1.
4
4
4
3
3
2
3

2.
4
4
3
3
3
3
3
1

2
2

1
2
2

Kemija
Fizika
Psihologija
Sociologija
Filozofija
Informatika
Izbirni predmeti *

2
2

2
2

Obv. izbirne vsebine
(letno)

90

3.
4
4
3
3
3
3
3

4.
4
5
3
4
3
2
3

2

2
2
3
2
90

4

4-8

90

30

* V 3. letniku si dijaki glede na interese izberejo izbirne predmete, v 4. letniku se dijaki odločijo za izbirne maturitetne
predmete.

Predmetnik maturitetnega tečaja
Obvezni maturitetni predmeti
SLO
6
174
MAT
6
174
TJ1
6
174
Izbirni maturitetni predmeti
PSI
6
174
Pri ostalih izbirnih maturitetnih predmetih se dijaki priključijo v maturitetne skupine gimnazijskih programov.
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Predmetnik mednarodne mature

Obvezni predmeti

3.

4.

Slovenščina HL

5

5

English B

4+1*

4+1*

Psychology

4+1*

4+1*

Geography

4+1*

4+1*

Biology

4+1*

4+1*

Chemistry

4+1*

4+1*

Math AA HL

5

5

Math AA SL

4

4

4+1*

4+1*

TOK

3

1

CAS

3

1

Theatre

*Dijaki, ki so izbrali višjo raven pri posameznem predmetu, imajo pet ur pouka tedensko..
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MATURA
Matura bo potekala po predpisanem maturitetnem koledarju, ki ga najdete na spletni strani
Državnega izpitnega centra www.ric.si in na oglasni deski pred tajništvom šole, kjer so objavljena tudi vsa ostala obvestila povezana z maturo. Obrazce za prijavo in odjavo ter splošne informacije o poteku mature pa najdete tudi na šolski spletni strani www.gimnm.org/
splosno-o-maturi/.
Podrobnejše informacije o samem poteku mature dobite pri tajnici Šolske maturitetne komisije, mag. Vasji Jakše, v kabinetu A3 ali na e-naslovu matura@gimnm.org.

MEDNARODNA MATURA
Vse informacije o programu najdete na šolski spletni strani www.gimnm.org/mednarodnamatura/. Izpiti mednarodne mature bodo potekali po predpisanem IB koledarju, ki ga najdete na povezavi www.ibo.org in na oglasni deski za mednarodno maturo.
Podrobnejše informacije o poteku izpitov dobite pri koordinatorici mednarodne mature, Polonci Centa, v kabinetu 126 ali na naslovu mednarodna.matura@gimnm.org.

VPIS NA FAKULTETE
Vsi dijaki 4. letnika boste imeli možnost individualnega svetovanja in pomoči pri odločitvi za
študij do roka za oddajo prve prijave za vpis, ki bo predvidoma v marcu 2023.
Informativna dneva na visokošolskih zavodih bosta 17. in 18. februarja 2023.
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OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE
Obvezne izbirne vsebine so sestavni del predmetnika, ki se od ostalih predmetov razlikujejo
po načinu izvajanja. Tu imajo dijaki možnost pridobivanja tistih znanj in spretnosti, ki zadovoljujejo njihove individualne želje in nagnjenja.
Obvezne izbire vsebine se delijo na:


obvezne vsebine



vsebine po prosti izbiri

Obvezne izbirne vsebine za vse dijake:


knjižnična in informacijska znanja,



kulturno-umetniške vsebine,



športni dnevi,



zdravstvena vzgoja,



vzgoja za družino, mir in nenasilje,



druge oblike dela: aktivno državljanstvo.

V šol. letu 2022/23 bomo izvajali:
Za dijake 1. letnika:


knjižnična in informacijska znanja,



športne dneve,



kulturne dejavnosti,



zdravstveno vzgojo,



učenje za učenje.

Za dijake 2. letnika:


vzgojo za družino, mir in nenasilje,



kulturne dejavnosti,



športne dejavnosti (planinska tura),



zdravstveno vzgojo.

Za dijake 3. letnika:


medpredmetno ekskurzijo ali seminarsko delo,



kulturne dejavnosti,



vzgojo za družino, mir in nenasilje,



športne dejavnosti,



aktivno državljanstvo.
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Za dijake 4. letnika:


športne dejavnosti,



kulturne dejavnosti.

Kot dejavnosti OIV po prosti izbiri upoštevamo:
a)

aktivno sodelovanje v različnih društvih in športnih klubih,

b)

programe iz kataloga obveznih izbirnih vsebin naše šole, npr.:


filmski abonma,



gledališki abonma,



klub mladih raziskovalcev,



podjetniški krožek,



kemijska delavnica,



matematični krožek,



šolsko glasilo (Stezice),



tekmovanje za Cankarjevo priznanje,



bralna tekmovanja v angleščini, nemščini in francoščini,



likovna delavnica,



športne vsebine (košarka, odbojka, plavanje, smučanje, atletika, gimnastika, planinska tura, rafting, športno plezanje ...),



prostovoljno socialno delo,



drugo.

Te dejavnosti potekajo skozi celo šolsko leto izven pouka. Podrobnejša ponudba in opis ponujenih vsebin bo objavljen v šolskem katalogu OIV, ki bo izšel v septembru 2022.

c) Nemško jezikovno diplomo DSD I in DSD II
Dijaki lahko opravljajo pisni in ustni izpit za Nemško jezikovno diplomo na ravneh B1 in C1 po
SEJO. Izpit na ravni B1 opravljajo v 3. letniku, na ravni C1 pa v 4. letniku. Diploma na ravni C1
jim omogoča študij na katerikoli nemški univerzi.
d) Jezikovno diplomo iz francoskega jezika DELF
Dijaki z osnovnim znanjem lahko opravljajo izpit na stopnji A1/A2, z dobrim znanjem pa na
stopnji B1/B2. Diploma na stopnji B2 omogoča vpis in študij na francoskih univerzah.
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STROKOVNI DELAVCI ŠOLE:

Slovenščina

Tina Furlan Turk
Suzana Krvavica
Natalija Petakovič

Saška Cimperman
Renata Nose
Tomaž Koncilija

Ajda Gabrič

Matematika

Jernej Ban
Karmen Čarman
Mija Razpotnik
Nejc Kastelic

Vanja Popov
Mojca Rangus
Nuša Košmerl

Angleščina

mag. Janez Gorenc
Maja Hren

Barbara Maznik
Mirjam Skube

Verena Potočnik

Dana Božič

Nemščina

mag. Vasja Jakše
Nataša Sekula Zupančič
Anja Hozner Vovko

Elisabeth Louis
Eva Starič

Francoščina

Verena Potočnik

Elisabeth Louis

Španščina

Tea Ribič

Latinščina

Marko Kastelic

Zgodovina

Suzana Malnar
Matjaž Štih

Geografija

Polonca Centa

Žiga Longar

Robert Šupe

Iztok Zagorc

Biologija

Barbara Bajc Šerovič
Marija Kočar

Meta Skubic

Nevenka Malnarič Brulc
Robert Šupe

Tanja Gačnik
Neja Luzar
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Kemija

Glasba

mag. Branka Klemenčič

Marinka Kovač

Janja Pust

Jure Kuhar

Jožica Cvelbar

Alenka Podpečan

Likovna umetnost

Jasmina Žagar

Fizika

Miha Hadl
Anita Nose

Psihologija

Zlatka Butkovec Gačnik

Klara Šurla

Jana Hosta

Polona Kralj

Sociologija

Nina Arnuš

Filozofija

Uroš Lubej

Zgodovina
umetnosti

Barbara Maznik

Športna vzgoja

Jernej Cimperman
Saša Lavrič
Breda Vovko

Informatika

Barbara Strnad

Knjižničarka

Tanja Cuder

Blaž Zabret
Klemen Kovač

Sandi Kostić
Ivan Maričič
Janja Bučar

Svetovalni delavki Anica Kastelec

Petra Škof

Laboranti

Ivan Potočar

Tatjana Bartolj
Katarina Sluga
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MOJ ODDELČNI UČITELJSKI ZBOR
Razrednik:

Predmet

Oddelek:

Učitelj

Govorilne ure

17

STIKI MED ŠOLO IN STARŠI
Na šoli želimo, da starši redno obiskujejo roditeljske sestanke in govorilne ure. Skupne govorilne ure so enkrat mesečno po objavljenem razporedu.
Na pogovor s posameznim učiteljem lahko pridejo starši tudi v času dopoldanskih govorilnih
ur, za dan in uro se dogovorite z učiteljem.
Skupni roditeljski sestanek bo v septembru, oddelčni roditeljski sestanki pa bodo v septembru
in po zaključku 1. ocenjevalnega obdobja.
ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA je namenjena dijakom in njihovim staršem. S svetovalnima delavkama se lahko pogovorite o učnih in drugih težavah, pomagata vam pri izbiri fakultete in
poklica. Svetovalni delavki izvajata tudi vpis novincev v prvi letnik in svetujeta pri preusmeritvah na druge šole in drugo.
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 bibliopedagoške ure, ure knjižne in knjižnične vzgoje ter ure obveznih izbirnih vsebin.
UČBENIŠKI SKLAD
V skladu s pravili o upravljanju učbeniških skladov na šoli organiziramo učbeniški sklad. To pomeni, da si dijaki lahko učbenike izposodijo na šoli in zanje plačajo le izposojevalnino.
ZDRAVSTVENO VARSTVO:
Za dijake 1. in 3. letnika so organizirani sistematski zdravstveni pregledi.
ŠOLSKA PREHRANA
Pristojno ministrstvo subvencionira dijaško prehrano. Razdeljevanje šolske malice poteka v
glavnem odmoru v atriju šole.
SKUPNOST DIJAKOV je organizirana v Dijaški organizaciji Gimnazije Novo mesto, ki jo sestavljajo vsi predsedniki oddelčnih skupnosti.
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ŠOLSKI ZVONEC
1. ura:

700

-

745

2. ura:

750

-

835

3. ura:

840

-

925

4. ura:

930

-

1015

5. ura:

1045

-

1130

6. ura:

1135

-

1220

7. ura:

1225

-

1310

8. ura:

1315

-

1400

SVET STARŠEV je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga
starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. Svet staršev:


predlaga nadstandardne programe,



daje soglasje k predlogu ravnateljice o nadstandardnih storitvah,



daje mnenje o predlogu programa razvoja šole, o letnem delovnem načrtu in poročilu,



razpravlja o poročilih ravnateljice o vzgojno-izobraževalni problematiki,



obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,



voli dva predstavnika v svet šole,



sodeluje pri vodenju šolskega sklada,



opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.

UKREPI ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA OKUŽB
Na šoli izvajamo predpisane ukrepe za preprečevanje širjenja okužb s SARS-Cov-2. Ker se
ukrepi spreminjajo, morate dijaki spremljati vsa obvestila na šolski elektronski pošti in na
spletni strani šole.
Prosimo vas, da spoštujete vse predpisane ukrepe.
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ŠOLSKI KOLEDAR:

začetek pouka
jesenske počitnice
rok za predprijavo na splošno maturo
novoletne počitnice
zaključek 1. ocenjevalnega obdobja
zimske počitnice
informativna dneva
rok za prijavo na maturo
prvomajske počitnice

1. 9. 2022
31. 10. do 4. 11. 2022
15. 11. 2022
27. 12. do 30. 12. 2022
13. 1. 2023
30. 1. do 3. 2. 2023
17. in 18. 2. 2023
28. 3. 2023
28. 4. do 29. 4. 2023

zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za 4. letnik

19. 5. 2023

podelitev spričeval za 4. l.

22. 5. 2023

izpitni roki za izboljševanje ocene za 4. l.

23. 5. do 25. 5. 2023

zaključek 2. ocenjevalnega obdobja

22. 6. 2023

podelitev spričeval za ostale letnike

23. 6. 2023

začetek spomladanskega izpitnega roka

28. 6. 2023

seznanitev kandidatov z uspehom na maturi

10. 7. 2023

začetek jesenskega izpitnega roka

16. 8. 2023
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KAM PO POMOČ V TEŽAVAH
Gimnazija Novo mesto, svetovalna služba
TOM - Telefon otrok in mladostnikov.
Društvo center za pomoč mladim
Odsev se sliši - informacije in pomoč pri odvisnostih

07 / 371 85 27
116 111
01 / 438 22 10
080 63 73

Center za socialno delo Novo mesto

07 / 393 26 40

Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih
drog Novo mesto

07 / 391 68 71

Posvetovalnica za učence in starše Novo mesto

07 / 393 44 20

Svetovalni center, Ljubljana

01 / 583 75 00

Inšpektorat RS za šolstvo in šport

01 / 400 53 35

Združenje proti spolnemu zlorabljanju, Združenje za MOČ
SOS za ženske in otroke
Krizni center za mlade Krško

041 20 49 49
080 11 55
07 / 490 51 77
051 611 940

Društvo življenje brez nasilja, Novo mesto

031 393 614
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BELEŽKE
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Človek se ne bi nikoli smel prenehati učiti,
niti v svoji zadnji uri ne.
(Maimonides)

PUBLIKACIJA GIMNAZIJE NOVO MESTO
2022/23

Avgust 2022
Pripravile: Mojca Lukšič, Vasja Jakše, Anita Nose
Fotografija na naslovnici: arhiv šole
Odgovorna: Mojca Lukšič
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