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NAGOVOR RAVNATELJA
Spoštovane dijakinje, spoštovani dijaki, pred vami je novo šolsko leto;
dobrodošli na Srednji vzgojiteljski šoli in gimnaziji Ljubljana.
Smo šola s tradicijo in uspehi ter z ambicijami. Želimo posredovati sodobna znanja,
razvijati kritično in logično mišljenje ter demokratične odnose na osnovi medsebojnega
spoštovanja in odgovornosti.
Tako kot že nekaj let doslej smo tudi letos za vas pripravili publikacijo. V njej je zapisanih,
vam v pomoč, nekaj splošnih in koristnih informacij (več in aktualnejše bodo na spletni
strani šole, ki publikacijo nenehno dopolnjuje), večji del pa predstavlja koledar šolskega
leta z zapisanimi dogodki. Verjamem, da boste z našo pomočjo koledar napolnili še z
drugimi prijetnimi, edinstvenimi, uspešnimi ter tudi z novega znanja polnimi dogodki.
Geslo naše šole – V slogu je moč – ponazarja prepletenost različnih šolskih in obšolskih
dejavnosti, specifičnost umetniških praks in pomen dobrih medčloveških odnosov.
Dijake podpiramo v iskanju in razvoju individualne samosvoje podobe, saj si želimo, da
bi bili v življenju uspešni in zadovoljni.
Če misliš, da kaj veš, ne veš nič, največ ve tisti, ki ve, da nič ne ve. Sokrat
Ne pozabite, da so čudovite stvari, ki se jih učite v šolah, delo mnogih generacij.
Vse to znanje, ki vam je položeno v roke, je dediščina, ki jo spoštujte, jo bogatite in
nekega dne zvesto prenesite na svoje otroke. Albert Einstein
Želim vam uspešno šolsko leto.
Alojz Pluško, ravnatelj

OSNOVNI PODATKI
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SREDNJA VZGOJITELJSKA ŠOLA IN GIMNAZIJA LJUBLJANA
Kardeljeva ploščad 16 / 28 a, 1000 LJUBLJANA
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Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki
ga je ustanovila Vlada Republike Slovenije.

Ravnatelj: ALOJZ PLUŠKO
Pomočnica ravnatelja: PETRA VIGNJEVIČ KOVJANIĆ
Tajnica splošne mature: KLARA PUGELJ
Tajnik poklicne mature: ALEŠ ZOBEC
Šolska svetovalna služba: CVETKA NOVAK, JANA HAFNER
Šolska knjižnica: TATJANA VUČKO
Izobraževanje odraslih: JANA HAFNER
Poslovna sekretarka: NATAŠA ZUPANČIČ
Računovodkinja: MAJDA PLEČNIK
Administratorka – knjigovodkinja: PETRA PLEČNIK
Organizatorka šolske prehrane: PETRA PLEČNIK
Kardeljeva ploščad 16:
Tajništvo: (01) 56 51 711
Zbornica: (01) 56 51 713
Izobraževanje odraslih: (01) 56 51 739
Šolska svetovalna služba: (01) 56 51 739
Kardeljeva ploščad 28 a:
Tajništvo: (01) 56 51 751
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Računovodstvo: (01) 56 51 718
Knjižnica: (01) 56 51 736
Tajništvo splošne mature: (01) 56 51 730
Tajništvo poklicne mature: (01) 56 51 730

V šolskem letu 2017/2018 izvajamo tri samostojne vzgojno-izobraževalne programe:
• program predšolska vzgoja v 16 oddelkih
• program gimnazija v 6 oddelkih
• program umetniška gimnazija – plesna smer, modul B: sodobni ples v 4 oddelkih
• program umetniška gimnazija – smer gledališče in film (dramsko-gledališka smer v
2., 3. in 4. letniku) v 6 oddelkih
• poklicni tečaj v programu predšolska vzgoja v 1 oddelku
• izobraževanje odraslih
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IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
Na šoli v sklopu izobraževanja odraslih izvajamo
tri programe srednješolskega izobraževanja:
• predšolska vzgoja SSI (srednje strokovno izobraževanje)
• predšolska vzgoja PT (poklicni tečaj)
• gimnazija
• umetniška gimnazija – plesna smer, modul B: sodobni ples
• umetniška gimnazija – dramsko-gledališka smer
Za vpis v izobraževalne programe se plača šolnina v skladu s cenikom, z vpisom se
pridobi status udeleženca izobraževanja odraslih. Predavanja potekajo predvidoma
3- do 5-krat tedensko v popoldanskem času (od 16.30 naprej) in občasno tudi ob
sobotah v dopoldanskem času (od 8.00 do 13.00). Začnejo se oktobra 2017 in potekajo
predvidoma do aprila 2018, šolsko leto sicer traja do septembra 2018. Izobraževalni
proces v sklopu izobraževanja odraslih se izvaja kot individualni model izobraževanja
(samoizobraževanje) in skupinski model izobraževanja (organizirana predavanja).
Udeleženci imajo možnost pristopiti k izpitom v najmanj dveh rednih izpitnih rokih, s
katerima jih seznani učitelj posamezne programske enote oz. predmeta. Prvi redni
izpitni rok je v roku treh tednov po koncu organiziranih predavanj za posamezno
programsko enoto, zadnji redni izpitni rok je v mesecu maju. Udeleženci imajo možnost
pristopiti k izpitom tudi v mesečnem izpitnem obdobju (praviloma tretji teden v mesecu).
Organizacija procesa izobraževanja omogoča udeležencem pristop k spomladanskemu
roku poklicne oz. splošne mature.
Pouk poteka na dveh lokacijah – na Kardeljevi ploščadi 16 in Kardeljevi ploščadi 28 a
(nasproti Dijaškega doma Bežigrad). Vsi programi in izvedbeni predmetniki so objavljeni
na spletnih straneh MIZŠ (www.mizs.gov.si) in SVŠGL (www.svsgl.si).

ORGANI ŠOLE IN PREDSTAVITEV
STROKOVNIH DELAVCEV ŠOLE
Vlada Republike Slovenije je 14. julija 2008 sprejela prenovljen sklep o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija
Ljubljana. Zavod je organiziran v enovit zavod (šolo).
Organa vodenja šole sta svet šole in ravnatelj.
Svet šole je organ upravljanja šole.
Ravnatelj je poslovodni organ in pedagoški vodja šole.
Svet zavoda ima 13 članov, in sicer: 3 predstavnike ustanovitelja, 5 predstavnikov
delavcev, 3 predstavnike staršev dijakov in 2 predstavnika dijakov.
Drugi organi šole so: učiteljski zbor, programski učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor,
andragoški zbor, razrednik, strokovni aktivi, pritožbena komisija, komisija za kakovost
srednjega šolstva in svet staršev.
UČITELJSKI ZBOR – seznam zaposlenih v šolskem letu 2017/18 bo objavljen na spletni
strani šole www.svsgl.si.

PODROBNEJŠI KOLEDAR NA SVŠGL
IZVEDBA PROGRAMA
V skladu z državnim šolskim koledarjem bodo potekali pouk in druge dejavnosti po
predmetnikih posameznih programov med 1. 9. 2017 in 22. 6. 2018, nekatere podrobnejše
datume pa navajamo v nadaljevanju. Predmetniki in državni šolski koledar, ki so
objavljeni na spletni strani šole, so sestavni del te publikacije.
ZAKLJUČEK OCENJEVALNIH OBDOBIJ
• zaključek 1. ocenjevalnega obdobja – 15. januar 2018
• zaključek 2. ocenjevalnega obdobja in pouka za zaključne letnike – 18. maj 2018
• razdelitev spričeval za zaključne letnike – 21. maj 2018
• zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za ostale letnike – 21. junij 2018
• zaključek pouka in razdelitev spričeval za ostale letnike – 22. junij 2018

SESTANKI ZA STARŠE
• 12. septembra 2017 – 1. letnik
• od 18. do 20. septembra 2017 – 2., 3. in 4. letnik
• od 22. do 26. januarja 2018 – vsi letniki
• od 14. do 18. maja 2018 – 1., 2. in 3. letnik
SKUPNE GOVORILNE URE
• torek, 21. novembra 2017
• četrtek, 12. aprila 2018
PRAKTIČNO USPOSABLJANJE PRI DELODAJALCU
V PROGRAMU PREDŠOLSKA VZGOJA in POKLICNEM TEČAJU
Poklicni tečaj – 6. oktobra 2017 (izobraževanje), od 13. oktobra do 30. marca 2018 (ob
petkih), od 18. do 22. decembra 2017, od 12. do 16. februarja 2018, od 26. do 30. marca
2018, 14. aprila 2018 – pomladno rajanje;
4. letnik – 8. septembra 2017 (informacije),
od 15. septembra do 30. marca 2018 (ob petkih), 28. septembra 2017 – obisk dvojezičnih
vrtcev na avstrijskem Koroškem in nastop z dramatizacijo, projektno delo za otroke,
14. oktobra – jesensko rajanje, od 26. do 30. marca 2018;
3. letnik – od 12. do 16. marca 2018, 14. aprila 2018 – pomladno rajanje, od 18. do 21.
junija 2018 – projektno delo za otroke;
2. letnik – od 19. do 23. marca 2018;
1. letnik – od 16. do 20. aprila 2018.
IZBIRNE VSEBINE IN INTERESNE DEJAVNOSTI (OIV, IND)
Podrobnejši načrt izvedbe obveznega dela OIV in IND v šolskem letu 2017/2018
je v poglavju OIV in IND.
• oktober 2017 – projektni dan
• 18–21. junij 2018 – teden obveznega in izbirnega dela dejavnosti
• tečaj šivanja – september, oktober (3. letnik predšolska vzgoja)
• tečaj rolanja in druge športne vsebine – september (2. letnik predšolska vzgoja)
• tečaj plavanja – od 18. do 20. junija 2018 (1. letnik predšolska vzgoja)

DNEVI ODPRTIH VRAT ZA BODOČE DIJAKE
• december 2017/januar 2018 – razpored za vse izobraževalne programe
ŠOLSKA TEKMOVANJA V ZNANJU
• matematično tekmovanje Kenguru
• tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje
• tekmovanje v znanju informatike (Bober)
• tekmovanje v logiki
• tekmovanje v znanju geografije
• tekmovanje v znanju zgodovine
• tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni
• tekmovanje v znanju biologije
• tekmovanje v znanju fizike
• bralna značka – tuji jeziki
• glasbena olimpijada
KOLEDAR SPLOŠNE IN POKLICNE MATURE
je objavljen na spletni strani www.svsgl.si.

DEJAVNOSTI IN PROJEKTI
ZA DIJAKE NA ŠOLI IN IZVEN ŠOLE
GLASBENA DEJAVNOST • Orffova skupina, vokalno-inštrumentalni sestav,
kitarska skupina, pevski zbor SVŠGL, razredni pevski zbori, rock bend SVŠGL.
UMETNOST • Umetnostno zgodovinske ekskurzije, dan v galeriji ali muzeju,
organizirani obiski razstav, glasbenih dogodkov …
PLESNA IN DRAMSKA DEJAVNOST • Priprava dramatizacij za otroke, projektno
delo dijakov za otroke, animacija z lutko, ŠILA – šolska impro liga, produkcija
umetniške gimnazije – sodobni ples in filmsko-gledališka uprizoritev umetniške
gimnazije – smer gledališče in film (dramsko-gledališka smer v 2., 3. in 4. letniku),
solo nastopi maturantov umetniške gimnazije.

NATEČAJI • Literarni, likovni, fotografski in natečaj za digitalno fotografijo.
ŠPORTNE DEJAVNOSTI • izvajamo v okviru šolskega športnega društva in
interesnih dejavnosti.
PRIREDITVE ZA OTROKE • Otroško jesensko in pomladno rajanje na šoli, predstave
in delavnice za otroke, dejavnosti za otroke v sodelovanju z RK Ljubljana in ZPMS …
TEČAJI • Tečaji tujih jezikov glede na interes dijakov (španščine, italijanščine,
francoščine, japonščine, kitajščine, ruščine), cestnoprometnih predpisov,
prometne vzgoje mladostnikov, prve pomoči in varnosti pri delu za dijake
1. letnika predšolska vzgoja.
ŠOLSKA GLASILA • Šolsko glasilo v slovenščini in tujih jezikih.
STROKOVNE EKSKURZIJE PO SLOVENIJI IN V TUJINO • Strokovne ekskurzije
predstavljajo obliko šolskega dela, ki dijakom omogoča aktivno učenje in povezovanje
znanj. So sestavni del programov in obvezne za vse dijake. Dijake bodo o programu in
datumu ekskurzij sproti obveščali razredniki in učitelji, ki jih bodo pripravljali.
Za izbirne – nadstandardne ekskurzije v času počitnic, ob vikendih ali v zadnjem
tednu pouka v šolskem letu se dogovorijo mentorji in dijaki.
KAM POTUJEMO
• v bližnjo in širšo okolico – po Sloveniji (Prekmurje, Hrastovlje, Koper, Piran,
Štajerska, dolenjski samostani ...),
• v tujino (Amsterdam, Berlin, Benetke, Barcelona, Dunaj, Genova, München, Pariz,
Praga, Rim, Padova, Gradec).
• Vse razpisane ekskurzije so interdisciplinarne, saj dijaki spoznajo geografske,
zgodovinske, kulturno-umetnostne in jezikovne znamenitosti.
• Organiziramo tudi obiske različnih kulturnih prireditev – koncerti, muzikali,
džez, sodobni ples, opere, balet ... – popoldne, zvečer, izven rednega pouka.
TEKMOVANJA V ZNANJU IN ŠPORTU • Pod vodstvom mentorjev se dijaki
pripravljajo na tekmovanja na različnih področjih – od slovenščine, tujih jezikov,
matematike, naravoslovja do glasbe in športa.

KROŽKI IN ABONMAJI • Na šoli organiziramo različne krožke in abonmaje glede na
interes dijakov in dogovore z mentorji.
KULTURNE IN DRUŽABNE PRIREDITVE • Dijaki skupaj z učitelji organizirajo kulturne
in družabne prireditve:
• Vzgojiteljada (srečanje slovenskih vzgojiteljskih šol)
• UNESCO projekti in prireditve
• EKO projekti in prireditve
• božično-novoletni koncert
• prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku
• letna umetniška produkcija oz. filmsko-gledališka uprizoritev
• literarna srečanja
• likovne razstave
• predstavitev glasbenih in plesnih skupin
• maturantski ples
• zaključna prireditev
PROJEKTI NA ŠOLI
Unesco projekti:
• Menjaj branje in sanje, Gimnazija Ledina
• Jezero je – jezera ni, SGGOŠ Ljubljana
• Voda – kaj mi pomeni, SVŠGL
• Dan človekovih pravic, OŠ Jožeta Moškriča Ljubljana
• Jezik – kultura – tradicija, Gimnazija Škofja Loka
• Ulični Unesco ASP tek mladosti, Gimnazija Ptuj
• Pletemo niti mreže, OŠ Griže
Terapevtski pes v šoli
Junaki prihodnosti
Obrazi prihodnosti
MEDNARODNI PROJEKTI NA ŠOLI • Šola se aktivno vključuje v program Erasmus+,
ki dijakom omogoča izkušnjo mednarodne mobilnosti in druge oblike mednarodnega
sodelovanja. V šolskem letu 2017/2018 začenjamo projekt mednarodne mobilnosti za
dijake programa predšolska vzgoja z naslovom Kretanje in igranje po svetu.

PRAVILNIKI, ŠOLSKA PRAVILA, HIŠNI RED …
Pravilnik o ocenjevanju znanja je dostopen na spletni strani šole in Ministrstva za
izobraževanje, znanost in šport. Z njim dijake seznanijo razredniki pri razredni uri in
učitelji pri svojih predmetih. Pravilnik je sestavni del te publikacije.
ŠOLSKA PRAVILA S HIŠNIM REDOM
Spoštovanje šolskih pravil in hišnega reda je potrebno za uspešno sodelovanje vseh v
šolski stavbi. Omogoča osnovni red in ustvarjanje šolske klime, v kateri lahko dosegamo
dobre učne rezultate. Velika večina dijakov ima odgovoren odnos do šolskega dela in jim
ta pravila ne pomenijo posebne omejitve, ker predstavljajo temelj kulturnega ravnanja.
Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah, ki ga je sprejelo Ministrstvo za šolstvo in
šport, je dostopen na spletni strani šole. Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah in
Šolska pravila s hišnim redom so sestavni del Obvestil 2017/2018 in so objavljeni na
spletni strani šole.
ŠOLSKI OBISK – PRISOTNOST PRI POUKU
Pri opravičevanju odsotnosti dijakov od pouka in drugih obveznosti razredniki upoštevajo
določbe Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah; seznanjamo pa vas še z nekaterimi
OSNOVNIMI pravili šolskega obiska.
1. Starši so dolžni sporočiti odsotnost dijaka še isti dan razredniku ali v tajništvo, od 8.
do 9. ure (tel.: (01) 56 51 711 / 56 51 751).
2. Če je dijak odsoten od pouka in se v tem času nahaja v dijaškem domu, njegovo
odsotnost še isti dan sporoči razredniku dežurni vzgojitelj.
3. S tarši morajo najkasneje v petih delovnih dneh po prihodu dijaka k pouku razrednika
pisno obvestiti o vzroku odsotnosti.
4. Če dijak ne prinese opravičila pravočasno, se odsotnost šteje za neopravičeno. Dijak
dobi neopravičeno uro tudi v primeru, če je neopravičeno odsoten ali neopravičeno
zamudi začetek šolske ure.

5. Slabo počutje, bolezen, poškodbe … V primeru slabega počutja, bolezni ali poškodbe
v času pouka dijak ne sme zapustiti šolske stavbe brez dovoljenja. Obvestiti mora
učečega učitelja, ali razrednika, ali šolsko svetovalno službo ali vodstvo šole. Po
potrebi bomo poklicali starše ali zdravniško pomoč. Dijak lahko odide domov le ob
predhodni seznanitvi in soglasju staršev z odhodom.
6. Če dijak pogosto opravičeno izostaja po dan ali dva, ima razrednik pravico zahtevati,
da starši opravičijo izostanek osebno v tednu dni.
7. Neopravičena odsotnost, ki presega 35 ur v šolskem letu, se šteje za najtežjo
kršitev.
8. Zdravniške preglede morajo dijaki praviloma opraviti izven pouka (obisk pri šolskem
zdravniku, zobozdravniku …).
9. Za vnaprej predvidene izostanke (specialistične preglede, tekmovanja ...) mora dijak
dobiti dovoljenje razrednika.
10. Dijaku lahko dovoli odsotnost od pouka:
• razrednik do 3 dni na podlagi pisne vloge z obrazložitvijo,
• ravnatelj nad 3 dni na podlagi pisne vloge z obrazložitvijo in mnenja razrednika,
• učitelj samo od svoje učne ure.

DIJAKI S STATUSOM
Poseben status imajo dijaki, ki se vzporedno izobražujejo po več izobraževalnih
programih, pripravljajo na mednarodna tekmovanja v znanju ali so perspektivni oziroma
vrhunski športniki.
Vrste statusov so:
• status dijaka, ki se vzporedno izobražuje,
• status dijaka perspektivnega športnika,
• status dijaka vrhunskega športnika,
• status dijaka tekmovalca.

Tem dijakom se prilagodijo šolske obveznosti, kar podrobno ureja poseben pravilnik
o prilagoditvi šolskih obveznosti dijaka. Pravilnik je objavljen na spletni strani šole.
Vloge je potrebno oddati na posebnem obrazcu do 15. 9. 2017 razredniku.
Vlog, oddanih kasneje, šola ne bo obravnavala.
Šola prilagodi pogoje dela tudi dijakom s posebnimi potrebami v skladu z njihovo
odločbo.

PRILAGODITVE ZA DIJAKE,
KI NIMAJO FORMALNEGA STATUSA
Vsem, ki se aktivno udejstvujejo na različnih umetniških področjih, lahko učitelji
v dogovoru z razrednikom in starši občasno prilagodijo njihove obveznosti:
• Dijaki so od pouka opravičeno odsotni le v primerih, ko razrednika vnaprej obvestijo
o izostanku (z uradnim obvestilom kluba ali institucije in soglasjem staršev o
odsotnosti).
• Od napovedanega pisnega ocenjevanja so opravičeno odsotni le, če se vnaprej
dogovorijo z učiteljem, pri katerem je pisno ocenjevanje napovedano (odsotnost je
možna samo na podlagi uradnega opravičila kluba, institucije in soglasja staršev).
• Pri sprotnem ocenjevanju, izdelavi poročil, nalog in drugih obveznostih se lahko
opravičijo do tri dni po nastopu, tekmovanju ali pripravah, ki trajajo več kot dva
dneva.
V posebnih primerih se o terminu opravljanja obveznosti dogovorijo z učiteljem.
Vloge za posebne prilagoditve za dijake, ki nimajo formalnega statusa, je potrebno
oddati razredniku na obrazcu, ki je objavljen na spletni strani šole, do 15. 9. 2017.
Vlog, oddanih kasneje, šola ne bo obravnavala.

IZGUBA STATUSA OZ. POSEBNIH PRILAGODITEV
Dijak izgubi status ali prilagoditve, če ob koncu ocenjevalnega obdobja ni dosegel
pozitivnih ocen. Status oz. prilagoditve si ponovno pridobi, če v roku, določenem za
popravljanje ocen, pridobi pozitivne ocene.

Do konca šolskega leta izgubi status ali posebno prilagoditev vsakdo, ki ima več kot
10 neopravičenih ur ali mu je izrečen vzgojni ukrep, višji od ukora razrednika.
Vsi dijaki, ki imajo status ali posebne prilagoditve, morajo vsaj enkrat na leto nastopiti
na šolski prireditvi. Tisti, ki imajo status športnika, so po potrebi dolžni sodelovati v
šolskih reprezentancah.

ORGANIZIRANJE DIJAKOV
ODDELČNA SKUPNOST
Oddelčna skupnost izvoli:
• predsednika in namestnika, ki skrbita za razredne interese, oba sta hkrati tudi
predstavnika dijaške skupnosti,
• tajnika, ki vodi zapisnike razrednih ur, sestavlja sezname dijakov za gledališče, športne
dneve, ekskurzije itd.,
• blagajnika, ki ureja denarne zadeve razreda,
• referenta za šolsko prehrano,
• referenta za kulturo, ki skrbi za obveščanje razreda o kulturnih dogodkih, tekmovanjih
itd.,
• referenta za šport, ki skrbi za obveščanje razreda o športnih dogodkih na šoli.
Razrednik vsak teden določi dva reditelja (naloge so zapisane v šolskem redu).
SKUPNOST DIJAKOV
Dijaki se lahko organizirajo v skupnost dijakov, ki jo sestavljajo dijaki vseh oddelkov in
skupin iz vseh izobraževalnih programov na šoli. Skupnost dijakov vodi predstavniški
organ skupnosti, ki ga sestavljajo predstavniki vseh oddelčnih skupnosti in je pristojen
za organiziranje in vodenje sestankov skupnosti dijakov ter predstavljanje oziroma
izvajanje sklepov, ki jih sprejme skupnost dijakov. Predsednika predstavniškega organa
izvolijo člani tega organa izmed sebe.
UČBENIŠKI SKLAD
Šola je za šolsko leto 2017/2018 vsem dijakom ponudila v izposojo učbenike iz
učbeniškega sklada. Izposojevalnina učbenikov znaša največ tretjino prodajne cene
vseh v kompletu izbranih učbenikov in jo dijak poravna v dveh obrokih (do prejema

učbenikov). Ob izteku šolskega leta morajo dijaki učbenike vrniti. Uporabnik sklada je
dolžan plačati odškodnino, če konec leta vrne poškodovan ali uničen učbenik ali pa ga
sploh ne vrne. Višina odškodnine je določena z nabavno ceno in starostjo učbenika.
Učbenike morajo dijaki vrniti najpozneje do 22. junija 2018.

10. Nadzor nad koriščenjem obrokov izvajajo predstavniki izvajalca, in sicer razdeljevalci
malice.
11. Vse informacije o šolski malici se objavljajo na spletni strani SVŠGL.
12. Za vse informacije, pritožbe, reklamacije ipd. je zadolžena organizatorka šolske
prehrane Petra Plečnik (e-naslov: petra.plecnik@svsgl.si).

ŠOLSKA PREHRANA
Svet šole je sprejel Pravila šolske prehrane SVŠGL, ki so objavljena na spletni
strani šole. Posebej opozarjamo na spoštovanje določil glede prijave, odjave in
plačevanja malic.
Osnovna pravila na šoli:
1. Dijaki malicajo v restavraciji 123 (predšolska vzgoja) in v restavraciji Dijaškega doma
Bežigrad (gimnazija in umetniška gimnazija).
2. Po obroku pospravijo za seboj in ostanke hrane ter druge odpadke primerno sortirajo
v pripravljene posode, sicer se njihovo ravnanje sankcionira v skladu s šolskim
redom.
3. Prijave in odjave malice zaradi odsotnosti dijaka potekajo preko spleta.
4. Obrazec za preklic in odjavo šolske prehrane je na spletni strani šole.
5. Starši (ali dijaki sami, če so jim to straši na prijavi dovolili) so dolžni pravočasno
odjaviti posamezni obrok. Posamezni obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi
vsaj en delovni dan prej, in sicer do 9. ure (za naslednji dan). V nasprotnem primeru
odsotnosti ne upoštevamo pri obračunu.
6. D
 ijak, ki se zaradi bolezni oziroma izrednih okoliščin ni mogel pravočasno odjaviti oz.
prevzeti obroka, ima pravico do subvencije za malico, in sicer za prvi dan odsotnosti
(v primeru subvencije dodatno obvestite odsotnost na elektronski naslov: petra.
plecnik@svsgl.si). Odsotnost je potrebno evidentirati preko spleta v tekočem dnevu
do 9. ure dopoldne.
7. Starši ali dijak so dolžni malico po prihodu v šolo ponovno prijaviti.
8. Plačevanje prehrane poteka s položnicami.
9. Dijaki so se dolžni pri malici identificirati z dijaško izkaznico in elektronskim
pripomočkom, ki ga bo določil zunanji izvajalec.

ZDRAVSTVENE STORITVE
IN NEZGODNO ZAVAROVANJE DIJAKOV
Za naše dijake je pristojen šolski dispanzer v Zdravstvenem domu Bežigrad,
Kržičeva ulica 10, Ljubljana, tel. (01) 300 33 00.
Zobozdravstvene storitve nudi zobna ambulanta na Vojkovi ulici 74, tel. (01) 23 62 175.
Dijaki se za pomoč v stiski lahko obrnejo na Krizni center za mlade,
Ravbarjeva ulica 11a, Ljubljana in na Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše,
Gotska ulica 18, tel. (01) 58 37 500.
Priporočamo, da so vsi dijaki nezgodno zavarovani.

SODELOVANJE S STARŠI
Tudi v tem šolskem letu želimo dobro in uspešno sodelovati s starši, saj so ti
najpomembnejša vez med družino in šolo. Vaša mnenja, pripombe in predlogi za
izboljšanje našega skupnega dela so vedno zaželeni. Starši so najboljši partnerji, zato
smo odprti za vse oblike sodelovanja. Starši sodelujejo na govorilnih urah, sestankih za
starše, v svetu staršev in svetu zavoda ter v drugih neformalnih oblikah sodelovanja.
GOVORILNE URE
Vsak učitelj ima govorilno uro enkrat tedensko.
Razpored govorilnih ur bo objavljen na spletni strani šole konec septembra 2017.
SESTANKI ZA STARŠE
V šolskem letu bodo organizirani trije sestanki za starše dijakov 1., 2. in 3. letnika ter dva

za starše dijakov 4. letnika. O temah sestankov starše obveščajo razredniki.
SVET STARŠEV
V delo šole se starši vključujejo tudi preko sveta staršev, ki je posvetovalni organ
ravnatelja. Vsak oddelek ima v svetu staršev predstavnika, ki ga starši izvolijo na
sestanku za starše. Svet staršev daje mnenje o kandidatih za imenovanje ravnatelja,
mnenje k predlogu programa šole, o letnem delovnem načrtu, razpravlja o poročilih
ravnatelja o vzgojno-izobraževalnem delu, predlaga nadstandardne programe, daje
soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah in obravnava pritožbe staršev
v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom.

ŠOLSKA KNJIŽNICA
Šolska knjižnica je v 4. nadstropju stavbe na Kardeljevi ploščadi 28 a – soba B 301.
Knjižnični fond je v prostem pristopu in obsega okrog 20.000 leposlovnih in strokovnih
knjig ter 80 revij, ki si jih lahko dijaki izposodijo na dom.
V prostih učnih urah in po pouku so dijakom v knjižnici na voljo računalniki za pripravo
seminarskih in drugih nalog ter brskanje po svetovnem spletu.
DELOVNI ČAS ŠOLSKE KNJIŽNICE:
Ponedeljek: 7.00–11.30 in 13.00–15.00
Torek: 7.00–11.30 in 13.00–15.00
Sreda: 7.00–11.30 in 13.00–15.00
Četrtek: 7.00–11.30 in 13.00–15.00
Petek: 7.00–11.30 in 12.00–14.00
V času šolskih počitnic je knjižnica zaprta.

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA
Šolska svetovalna služba se vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških
in socialnih vprašanj šole. Pri tem sodeluje z dijaki, učitelji, vodstvom, starši in po potrebi
z ustreznimi zunanjimi ustanovami. Prizadeva si za jasno in strokovno obravnavo
problemov, za prepoznavanje in kritično preseganje konfliktnosti ter za vzpostavljanje
dogovorov, ki temeljijo na odgovornosti.
Dijaki prihajajo v šolsko svetovalno službo v kabinet B 008 na Kardeljevi ploščadi 28
a oz. v kabinet 218 / II. nadstropje na Kardeljevi ploščadi 16 na pogovor ali po nasvet
ob različnih primerih: zaradi zaskrbljenosti ob trenutnem šolskem neuspehu, v želji po
izboljšanju načina učenja, v težkih življenjskih situacijah, ob domačih nesoglasjih, ob
različnih dilemah. Pridejo tudi po informacije o prostovoljnem socialnem delu, dijaki
višjih letnikov pa na pogovor o možnostih nadaljevanja izobraževanja in dilemah pri izbiri
študija. Dijaki se oglasijo med odmorom, pred poukom ali po njem v dopoldanskem
času. Starši pridejo na pogovor po predhodnem telefonskem dogovoru (01/ 56 51 731
ali 01/ 56 51 739).

ŠOLSKI RAZVOJNI SKLAD IN PRISPEVEK STARŠEV
Šolski razvojni sklad je bil ustanovljen leta 1995 z namenom pridobiti sredstva za
izboljšanje materialnih pogojev šole, za sofinanciranje šolskih dejavnosti v projektih in
krožkih ter boljši standard dijakov na šoli. Sredstva, ki jih bodo prispevali starši, se bodo
namensko porabila za nadstandardne storitve.

POSLOVANJE S TAJNIŠTVOM
Potrdila o vpisu izdajamo v tajništvu na obeh lokacijah, v pisarni 220 na Kardeljevi
ploščadi 16 in pisarni B 032 na Kardeljevi ploščadi 28 a. Uradne ure so vsak dan od 9.00
do 12.00. V času šolskih počitnic so uradne ure v dopoldanskem času, od 9.00 do 11.00,
na Kardeljevi ploščadi 16 in na Kardeljevi ploščadi 28 a.
Od 23. julija do 15. avgusta 2018 je tajništvo na obeh lokacijah zaprto.

POSLOVANJE Z RAČUNOVODSTVOM
Po opravljeni aktivnosti se na podlagi evidentirane prisotnosti dijakov naredi obračun
stroškov. Med 15. in 20. dnem v mesecu se za vse aktivnosti preteklega meseca izstavi
račun z rokom plačila na zadnji dan v mesecu, ki ga plačate preko trajnika ali po običajni
poti. Od vas pričakujemo redno poravnavanje vseh finančnih obveznosti. V primeru
zakasnitve s plačilom se pri izstavitvi računa naslednji mesec izpiše tudi dolg za nazaj
v znesku neplačanih preteklih obveznosti. Če ste pretekle obveznosti poravnali po roku
plačila, obvezno preverite vsebino novega računa, da ne pride do ponovnega plačila.
Stanje obveznosti lahko preverite v računovodstvu, pisarni B 031 na Kardeljevi ploščadi
28 a ali po telefonu na 01 56 51 718.

PLAČILA DEJAVNOSTI, KI SO SESTAVNI DEL PROGRAMA
Dijak se je dolžan udeležiti vseh aktivnosti, ki jih organizira šola po obveznem delu
programa. Kadar organizira šola te dejavnosti tako, da izvedba vključuje stroške
vstopnine, bivanja, prevoza in podobno, mora dijak plačati nastale stroške. Če dijak
odsotnost opraviči vsaj 24 ur pred napovedanim odhodom razredniku in učitelju, ki
koordinira dejavnost, se mu strošek prevoza, vstopnine ali podobno ne obračuna, razen
v primeru, ko je potrebno vnaprejšnje naročilo in plačilo izvajalcu, ki ne povrne denarja
glede na dejansko prisotnost dijakov. Dijaki so o podrobnostih posamezne aktivnosti
obveščeni z okrožnico, ki določa tudi rok za odjavo udeležbe. Dijaku lahko odpoved oz.
odjavo udeležbe odobri razrednik, saj lahko le on presodi utemeljenost odpovedi.

OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE IN INTERESNE DEJAVNOSTI
Obvezne izbirne vsebine in interesne dejavnosti so sestavni del predmetnikov vseh
programov. Od predmetov se razlikujejo po načinu izvajanja. Šole jih izvajajo na podlagi
Kataloga obveznih izbirnih vsebin oz. navodil za izvedbo interesnih dejavnosti same
ali v sodelovanju z zunanjimi izvajalci. Dijakom dajejo možnost pridobivanja znanja in

spretnosti po njihovih individualnih željah in nagnjenjih v skladu z njihovimi vrednotami
in življenjskimi cilji. Predstavljajo vsebine in dejavnosti, ki jih šola ponuja dijakom zelo
avtonomno, izvaja pa praviloma v strnjeni obliki.
Obvezne izbirne vsebine in interesne dejavnosti se delijo na:
• vsebine oz. dejavnosti, obvezne za vse dijake, ter
• vsebine oz. dejavnosti, povezane z dijakovo prosto izbiro.
Šola je pedagoško in organizacijsko odgovorna za izvedbo obveznih izbirnih vsebin in
interesnih dejavnosti. Med šolskim letom organizira vsebine z različnih področij:
• knjižnično-informacijska znanja
• zdravstvena vzgoja
• državljanska kultura
• učenje za učenje
• vzgoja za družino, mir in nenasilje
• kulturno-umetniške vsebine (dramske in filmske predstave, ogled razstav)
• športni dnevi.
Vsebine, ki so povezane z dijakovo prosto izbiro, razrednik prizna za določeno šolsko
leto. Dijak jih lahko izbere iz pisane ponudbe na šoli (naštete so v publikaciji) ali izven
nje. Čas izvedbe obveznih izbirnih vsebin in interesnih dejavnosti je vnaprej določen in
se lahko med šolskim letom izjemoma spremeni.

OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE / INTERESNE DEJAVNOSTI
GIMNAZIJA
Skupno število ur
Obvezne OIV na šoli
1. letnik		
54		
54		
2. letnik		
90		
60		
3. letnik		
90		
60		
4. letnik		
30		
30		

Prosta izbira
------30
30
--------

1. letnik – gimnazija – 54 ur
• tabor CŠOD RADENCI (športne dejavnosti) – od 4. do 5. septembra (20 ur)
• delavnice “zobna preventiva” (1 ura)
• učenje učenja – med šolskim letom (3 ure)
• strokovna ekskurzija – 27. september (8 ur)
• kulturne prireditve – med šolskim letom (3 ure)
• informativni dan – 9. ali 10. februar (6 ur)
• športni dan (8 ur)
• gledališče – februar (3 ure)
• zdravniški in zobozdravniški pregled (6 ur)
• projektni dan – oktober (6 ur)
• knjižnično-informacijska znanja (6 ur)
• ogled filmsko-gledališke uprizoritve Krasni novi svet in Študija primera – 20.
september (3 ure)
2. letnik – gimnazija – 60 ur
• odgovorna uporaba interneta – med šolskim letom (2 uri)
• strokovna ekskurzija – 27. september (8 ur)
• kulturne prireditve – med šolskim letom (3 ure)
• športni dan (8 ur)
• informativni dan – 9. ali 10. februar (6 ur)

• gledališče – februar (3 ure)
• spolna vzgoja – med šolskim letom (4 ure)
• knjižnično-informacijska znanja – med šolskim letom (6 ur)
• učenje učenja – med šolskim letom (2 uri)
• delavnice Društva Ključ – med šolskim letom (3 ure)
• filmsko-gledališka uprizoritev (drama) – februar (3 ure)
• produkcija umetniške gimnazije (ples) – marec (3 ure)
• projektni dan – oktober (6 ur)
• ogled predstav za otroke (3 ure)
3. letnik – gimnazija – 60 ur
• strokovna ekskurzija – 28. september (8 ur)
• kulturne prireditve – med šolskim letom (3 ure)
• državljanska kultura – med šolskim letom (10 ur)
• športni dan (8 ur)
• gledališče – februar (3 ure)
• informativni dan – 9. ali 10. februar (6 ur)
• zdravniški pregled (6 ur)
• knjižnično-informacijska znanja (3 ure)
• delavnice – med šolskim letom (3 ure)
• filmsko-gledališka uprizoritev (drama) – februar (3 ure)
• produkcija umetniške gimnazije (ples) – marec (3 ure)
• projektni dan – oktober (6 ur)
• ogled predstav za otroke (3 ure)
4. letnik – gimnazija – 30 ur
• kulturne prireditve – med šolskim letom (3 ure)
• gledališče – februar (3 ure)
• informativni dan – 9. februar (6 ur)
• projektni dan – oktober (6 ur)
• maturantski ples – april (12 ur)

UMETNIŠKA GIMNAZIJA
1. letnik		
2. letnik		
3. letnik		
4. letnik		

Skupno število ur Obvezne OIV na šoli
90		
60		
90		
60		
90		
60		
30		
30		

Prosta izbira
30
30
30
--------

1. letnik – umetniška gimnazija (smer gledališče in film) – 60 ur
• tabor CŠOD GORENJE (športne dejavnosti/ekologija) – od 4. do 5. septembra (20 ur)
• delavnice “zobna preventiva” (1 ura)
• učenje učenja – med šolskim letom (3 ure)
• delavnice v Ljubljani, Slovenski gledališki inštitut – junij (8 ur)
• kulturne prireditve – med šolskim letom (3 ure)
• informativni dan – 9. ali 10. februar (6 ur)
• gledališče – februar (3 ure)
• zdravniški in zobozdravniški pregled (6 ur)
• knjižnično-informacijska znanja (6 ur)
• projektni dan – oktober (6 ur)
• ekologija (6 ur)
• filmsko-gledališka uprizoritev umetniške gimnazije – februar (16 ur)
• ogled filmsko-gledališke uprizoritve Krasni novi svet in Študija primera
– 20. september (3 ure)
2. letnik – umetniška gimnazija (dramsko-gledališka smer) – 60 ur
• odgovorna uporaba interneta – med šolskim letom (2 uri)
• kulturne prireditve – med šolskim letom (3 ure)
• strokovna ekskurzija (Vicenza) – september (16 ur)
• informativni dan – 9. ali 10. februar (6 ur)
• gledališče – februar (3 ure)
• spolna vzgoja – med šolskim letom (4 ure)

• knjižnično-informacijska znanja – med šolskim letom (6 ur)
• učenje učenja – med šolskim letom (2 uri)
• delavnice – med šolskim letom (3 ure)
• projektni dan – oktober (6 ur)
• ekologija (6 ur)
• filmsko-gledališka uprizoritev umetniške gimnazije – februar (16 ur)
• ogled predstav za otroke (3 ure)
3. letnik – umetniška gimnazija (dramsko-gledališka smer) – 60 ur
• kulturne prireditve – med šolskim letom (3 ure)
• strokovna ekskurzija (Krušče) – oktober (16 ur)
• državljanska kultura – med šolskim letom (10 ur)
• gledališče – februar (3 ure)
• informativni dan – 9. ali 10. februar (6 ur)
• zdravniški pregled (6 ur)
• projektni dan – oktober (6 ur)
• knjižnično-informacijska znanja (3 ure)
• filmsko-gledališka uprizoritev umetniške gimnazije – april (16 ur)
• ogled predstav za otroke (3 ure)
4. letnik – umetniška gimnazija (dramsko-gledališka smer) – 30 ur
• strokovna ekskurzija (Maribor – Borštnikovo srečanje) – oktober (8 ur)
• kulturne prireditve – med šolskim letom (3 ure)
• gledališče – februar (3 ure)
• informativni dan – 9. februar (6 ur)
• projektni dan – oktober (6 ur)
• maturantski ples – april (12 ur)
1. letnik – umetniška gimnazija (sodobni ples) – 60 ur
• tabor CŠOD RADENCI (športne dejavnosti/ekologija) – od 4. do 5. septembra (20 ur)
• delavnice “zobna preventiva” (1 ura)
• učenje učenja – med šolskim letom (3 ure)

• strokovna ekskurzija – junij (8 ur)
• kulturne prireditve – med šolskim letom (3 ure)
• informativni dan – 9. ali 10. februar (6 ur)
• gledališče – februar (3 ure)
• zdravniški in zobozdravniški pregled (6 ur)
• knjižnično-informacijska znanja (6 ur)
• projektni dan – oktober (6 ur)
• ekologija (6 ur)
• produkcija umetniške gimnazije – marec (16 ur)
• ogled filmsko-gledališke uprizoritve Krasni novi svet in Študija primera – 20.
september (3 ure)
2. letnik – umetniška gimnazija (sodobni ples) – 60 ur
• odgovorna uporaba interneta – med šolskim letom (2 uri)
• kulturne prireditve – med šolskim letom (3 ure)
• strokovna ekskurzija (Vicenza) – september (16 ur)
• informativni dan – 9. ali 10. februar (6 ur)
• gledališče – februar (3 ure)
• spolna vzgoja – med šolskim letom (4 ure)
• knjižnično-informacijska znanja – med šolskim letom (6 ur)
• učenje učenja – med šolskim letom (2 uri)
• delavnice – med šolskim letom (3 ure)
• projektni dan – oktober (6 ur)
• ekologija (6 ur)
• produkcija umetniške gimnazije – marec (16 ur)
• strokovna ekskurzija – junij (8 ur)
• ogled predstav za otroke (3 ure)
3. letnik – umetniška gimnazija (sodobni ples) – 60 ur
• kulturne prireditve – med šolskim letom (3 ure)
• strokovna ekskurzija (Lausanne, Švica) – oktober (16 ur)
• državljanska kultura – med šolskim letom (10 ur)

• gledališče – februar (3 ure)
• informativni dan – 9. ali 10. februar (6 ur)
• zdravniški pregled (6 ur)
• projektni dan – oktober (6 ur)
• knjižnično-informacijska znanja (3 ure)
• produkcija umetniške gimnazije – marec (16 ur)
• ogled predstav za otroke (3 ure)
4. letnik – umetniška gimnazija (sodobni ples) – 30 ur
• strokovna ekskurzija (Lausanne, Švica) – oktober (16 ur)
• kulturne prireditve – med šolskim letom (3 ure)
• gledališče – februar (3 ure)
• informativni dan – 9. februar (6 ur)
• projektni dan – oktober (6 ur)
• maturantski ples – april (12 ur)

PREDŠOLSKA VZGOJA
Skupno število ur Interesne dejavnosti
1. letnik		
96		
66		
2. letnik		
96		
66		
3. letnik		
96		
66		
4. letnik		
64		
34		

Prosta izbira
30
30
30
30

1. letnik – predšolska vzgoja – 66 ur
• tabor CŠOD; 1. a in 1. b – CŠOD JURČEK; 1. c in 1. d – CŠOD SOČA; (športne dejavnosti)
– od 4. do 5. septembra (20 ur)
• delavnice “zobna preventiva” (1 ura)
• učenje učenja – med šolskim letom (3 ure)
• strokovna ekskurzija – 27. september (8 ur)
• kulturne prireditve – med šolskim letom (3 ure)
• informativni dan – 9. ali 10. februar (6 ur)
• športni dan (8 ur)
• gledališče – februar (3 ure)
• zdravniški in zobozdravniški pregled (6 ur)
• projektni dan – oktober (6 ur)
• knjižnično-informacijska znanja (6 ur)
• tečaj plavanja – 18.–20. junija (12 ur)
• ogled predstav za otroke – 21. september (3 ure)
2. letnik – predšolska vzgoja – 66 ur
• odgovorna uporaba interneta – med šolskim letom (2 uri)
• strokovna ekskurzija – 27. september (8 ur)
• kulturne prireditve – med šolskim letom (3 ure)
• športni dan (8 ur)
• informativni dan – 9. ali 10. februar (6 ur)
• gledališče – februar (3 ure)

• spolna vzgoja – med šolskim letom (4 ure)
• filmska predstava – med šolskim letom (3 ure)
• knjižnično-informacijska znanja – med šolskim letom (6 ur)
• učenje učenja – med šolskim letom (2 uri)
• tečaj rolanja in drugih športnih vsebin – september (10 ur)
• delavnice – med šolskim letom (3 ure)
• filmsko-gledališka uprizoritev (drama) – april (3 ure)
• produkcija umetniške gimnazije (ples) – marec (3 ure)
• projektni dan – oktober (6 ur)
• ogled predstav za otroke – junij (3 ure)
3. letnik – predšolska vzgoja – 66 ur
• strokovna ekskurzija – 28. september (8 ur)
• kulturne prireditve – med šolskim letom (3 ure)
• državljanska kultura med šolskim letom (10 ur)
• športni dan (8 ur)
• gledališče – februar (3 ure)
• informativni dan – 9. ali 10. februar (6 ur)
• zdravniški pregled (6 ur)
• knjižnično-informacijska znanja (3 ure)
• tečaj šivanja – september, oktober (16 ur)
• filmsko-gledališka uprizoritev (drama) – april (3 ure)
• produkcija umetniške gimnazije (ples) – marec (3 ure)
• projektni dan – oktober (6 ur)
• delavnici Društva za nenasilno komunikacijo – september (2 uri)
4. letnik – predšolska vzgoja – 34 ur
• strokovna ekskurzija v Celovec – 28. september (7 ur)
• kulturne prireditve – med šolskim letom (3 ure)
• gledališče – februar (3 ure)
• informativni dan – 9. februar (6 ur)
• maturantski ples – april (12 ur)

• projektni dan – oktober (6 ur)
• delavnici Društva Beli obroč Slovenije – oktober (2 uri)

IZVENŠOLSKE DEJAVNOSTI,
KI JIH RAZREDNIK LAHKO PRIZNA (PROSTA IZBIRA):
1. glasbena šola,
2. organizirani športni in plesni treningi,
3. aktivnosti v pevskem zboru ali drugem kulturno-umetniškem društvu,
4. tečaji tujih jezikov in računalništva ter drugih spretnosti in znanj,
5. aktivna udeležba v šolskem krožku,
6. gledališki, filmski in glasbeni abonmaji,
7. raziskovalna naloga,
8. tečaj cestnoprometnih predpisov,
9. pedagoško delo v planinski, taborniški ali skavtski organizaciji,
10. tekmovanje v znanju, organizirano prostovoljno socialno delo,
11. sodelovanje v drugih društvih (gasilskem, ekološkem, interesnem ...),
12. druge vsebine po presoji šole.

2017/2018

AVGUST / SEPTEMBER

SEPTEMBER

ponedeljek 28

ponedeljek 4 • Tabori CŠOD – 1. letnik

torek 29

torek 5 • Tabori CŠOD – 1. letnik

sreda 30

sreda 6

četrtek 31

četrtek 7

petek 1 • Začetek pouka

petek 8 • Informacije PUD – 4. letnik predšolska vzgoja

sobota 2 + nedelja 3

sobota 9 + nedelja 10

SEPTEMBER

SEPTEMBER

ponedeljek 11

ponedeljek 18 • Sestanki za starše – 2., 3. in 4. letnik

torek 12 • Sestanki za starše – 1. letnik

torek 19 • Sestanki za starše – 2., 3. in 4. letnik

sreda 13

sreda 20 • Sestanki za starše – 2., 3. in 4. letnik
• Gledališka uprizoritev za 1. letnik GIM, UMG

četrtek 14

četrtek 21 • Predstave za otroke za 1. letnik PV

petek 15 • Zadnji rok za oddajo vlog na šoli (statusi, prilagoditve)

petek 22

sobota 16 + nedelja 17

sobota 23 + nedelja 24

SEPTEMBER / OKTOBER

OKTOBER

ponedeljek 25

ponedeljek 2 • Strokovna ekskurzija v Krušče – 3. g

torek 26

torek 3

sreda 27 • Strokovne ekskurzije – 1., 2. letnik PV, GIM; (2. g, 2. h – Vicenza)

sreda 4

četrtek 28 • Strokovne ekskurzije – 3. letnik PV, GIM in 4. letnik PV; (2. g, 2. h – Vicenza)

četrtek 5

petek 29

petek 6 • Informacije o PUD – poklicni tečaj

sobota 30 + nedelja 1 • Strokovna ekskurzija v Krušče – 3. g

sobota 7 + nedelja 8

OKTOBER

OKTOBER

ponedeljek 9

ponedeljek 16

torek 10

torek 17

sreda 11

sreda 18

četrtek 12

četrtek 19

petek 13

petek 20

sobota 14 • Jesensko rajanje – 4. letnik predšolska vzgoja + nedelja 15

sobota 21 + nedelja 22

OKTOBER

OKTOBER / NOVEMBER

ponedeljek 23

ponedeljek 30 • Jesenske počitnice • PUD – poklicni tečaj

torek 24

torek 31 • Jesenske počitnice • Dan reformacije

sreda 25

sreda 1 • Jesenske počitnice • Dan spomina na mrtve

četrtek 26 • Vzgojiteljada v Novem mestu

četrtek 2 • Jesenske počitnice • PUD – poklicni tečaj

petek 27

petek 3 • Jesenske počitnice • PUD – poklicni tečaj

sobota 28 + nedelja 29

sobota 4 + nedelja 5

NOVEMBER

NOVEMBER

ponedeljek 6

ponedeljek 13

torek 7

torek 14

sreda 8

sreda 15 • Zadnji rok za oddajo predprijave k maturi

četrtek 9

četrtek 16

petek 10

petek 17

sobota 11 + nedelja 12

sobota 18 + nedelja 19

NOVEMBER

NOVEMBER / DECEMBER

ponedeljek 20

ponedeljek 27

torek 21 • Skupne govorilne ure

torek 28

sreda 22

sreda 29

četrtek 23

četrtek 30

petek 24

petek 1

sobota 25 + nedelja 26

sobota 2 + nedelja 3

DECEMBER

DECEMBER

ponedeljek 4

ponedeljek 11

torek 5

torek 12

sreda 6

sreda 13

četrtek 7

četrtek 14

petek 8

petek 15

sobota 9 + nedelja 10

sobota 16 + nedelja 17

DECEMBER

DECEMBER

ponedeljek 18 • PUD – poklicni tečaj

ponedeljek 25 • Božič • Novoletne počitnice

torek 19 • PUD – poklicni tečaj

torek 26 • Dan samostojnosti in enotnosti • Novoletne počitnice

sreda 20 • PUD – poklicni tečaj

sreda 27 • Novoletne počitnice

četrtek 21 • PUD – poklicni tečaj

četrtek 28 • Novoletne počitnice

petek 22 • Proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti • PUD – poklicni tečaj

petek 29 • Novoletne počitnice

sobota 23 + nedelja 24

sobota 30 + nedelja 31

JANUAR 2018

JANUAR

ponedeljek 1 • Novo leto • Novoletne počitnice

ponedeljek 8

torek 2 • Novoletne počitnice

torek 9

sreda 3

sreda 10

četrtek 4

četrtek 11

petek 5

petek 12

sobota 6 + nedelja 7

sobota 13 + nedelja 14

JANUAR

JANUAR

ponedeljek 15 • Zaključek 1. ocenjevalnega obdobja

ponedeljek 22 • Sestanki za starše – vsi letniki

torek 16

torek 23 • Sestanki za starše – vsi letniki

sreda 17

sreda 24 • Sestanki za starše – vsi letniki

četrtek 18

četrtek 25 • Sestanki za starše – vsi letniki

petek 19

petek 26 • Sestanki za starše – vsi letniki

sobota 20 + nedelja 21

sobota 27 + nedelja 28

JANUAR / FEBRUAR

FEBRUAR

ponedeljek 29

ponedeljek 5

torek 30

torek 6

sreda 31

sreda 7 • Proslava pred slovenskim kulturnim praznikom

četrtek 1 • Začetek PM v zimskem izpitnem roku – do 28. 2. 2018

četrtek 8 • Prešernov dan, slovenski kulturni prazniki

petek 2 • Filmsko-gledališka uprizoritev (premiera) – 1. f, 1. g, 2. f, 2. g, 3. g (dijaki IMD)

petek 9 • Informativni dan

sobota 3 + nedelja 4

sobota 10 • Informativni dan + nedelja 11

FEBRUAR

FEBRUAR

ponedeljek 12 • PUD – poklicni tečaj

ponedeljek 19 • Zimske počitnice

torek 13 • PUD – poklicni tečaj

torek 20 • Zimske počitnice

sreda 14 • PUD – poklicni tečaj

sreda 21 • Zimske počitnice

četrtek 15 • PUD – poklicni tečaj

četrtek 22 • Zimske počitnice

petek 16 • PUD – poklicni tečaj

petek 23 • Zimske počitnice

sobota 17 + nedelja 18
sobota 24 + nedelja 25

FEBRUAR / MAREC

MAREC

ponedeljek 26

ponedeljek 5 • Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi (zimski rok)

torek 27

torek 6

sreda 28

sreda 7

četrtek 1

četrtek 8 • Filmsko-gledališka uprizoritev – 4. g (premiera)

petek 2

petek 9

sobota 3 + nedelja 4

sobota 10 + nedelja 11

MAREC

MAREC

ponedeljek 12 • PUD – 3. letnik predšolska vzgoja; mednarodna mobilnost 3. letnik PV

ponedeljek 19 • PUD – 2. letnik predšolska vzgoja; mednarodna mobilnost 2. letnik PV

(do 24. marca 2018 – termin je okvirno določen)

(do 30. marca 2018 – termin je okvirno določen)

torek 13 • PUD – 3. letnik predšolska vzgoja

torek 20 • PUD – 2. letnik predšolska vzgoja

sreda 14 • PUD – 3. letnik predšolska vzgoja

sreda 21 • PUD – 2. letnik predšolska vzgoja
• Produkcija sodobnega plesa – premiera (1. h, 2. h, 3. h, 4. h)

četrtek 15 • PUD – 3. letnik predšolska vzgoja

četrtek 22 • PUD – 2. letnik predšolska vzgoja

• Šolsko tekmovanje iz matematike (kenguru)

petek 16 • PUD – 3. letnik predšolska vzgoja

petek 23 • PUD – 2. letnik predšolska vzgoja

sobota 17 + nedelja 18

sobota 24 + nedelja 25

MAREC / APRIL

APRIL

ponedeljek 26 • PUD – 4. letnik predšolska vzgoja in poklicni tečaj

ponedeljek 2 • Velikonočni ponedeljek

torek 27 • PUD – 4. letnik predšolska vzgoja in poklicni tečaj

torek 3

sreda 28 • PUD – 4. letnik predšolska vzgoja in poklicni tečaj

sreda 4

četrtek 29 • PUD – 4. letnik predšolska vzgoja in poklicni tečaj

četrtek 5

petek 30 • PUD – 4. letnik predšolska vzgoja in poklicni tečaj
• Zadnji rok za prijavo k maturi

petek 6

sobota 31 + nedelja 1

sobota 7 + nedelja 8

APRIL

APRIL

ponedeljek 9

ponedeljek 16 • PUD – 1. letnik predšolska vzgoja

torek 10

torek 17 • PUD – 1. letnik predšolska vzgoja

sreda 11

sreda 18 • PUD – 1. letnik predšolska vzgoja

četrtek 12 • Skupne govorilne ure

četrtek 19 • PUD – 1. letnik predšolska vzgoja

petek 13

petek 20 • PUD – 1. letnik predšolska vzgoja

sobota 14 • Pomladno rajanje – 3. letnik PV in poklicni tečaj + nedelja 15

sobota 21 + nedelja 22

APRIL

APRIL / MAJ

ponedeljek 23

ponedeljek 30 • Prvomajske počitnice

torek 24

torek 1 • Prvomajske počitnice • Praznik dela

sreda 25 • Filmsko-gledališka uprizoritev – 3. g (premiera)

sreda 2 • Prvomajske počitnice • Praznik dela

četrtek 26

četrtek 3

petek 27 • Prvomajske počitnice • Dan upora proti okupatorju

petek 4 • Splošna matura, slovenščina – esej

sobota 28 + nedelja 29

sobota 5 + nedelja 6

MAJ

MAJ

ponedeljek 7

ponedeljek 14 • Sestanki za starše – 1., 2. in 3. letnik

torek 8

torek 15 • Zaključek ocenjevanja za 4. letnik in poklicni tečaj
• Sestanki za starše – 1., 2. in 3. letnik

sreda 9

sreda 16 • Maturitetni izpitni nastopi – sodobni ples (4. h)
• Sestanki za starše – 1., 2. in 3. letnik

četrtek 10

četrtek 17 • Maturitetni izpitni nastopi – sodobni ples (4. h) • Večer solov ob 19. uri (3. h in 4. h)
• Sestanki za starše – 1., 2. in 3. letnik

petek 18 • Zaključek 2. ocenjevalnega obdobja in pouka za zaključne letnike
petek 11

• Sestanki za starše – 1., 2. in 3. letnik

sobota 19 + nedelja 20
sobota 12 + nedelja 13

MAJ

MAJ / JUNIJ

ponedeljek 21 • Razdelitev spričeval za zaključne letnike; priprava na SM in PM

ponedeljek 28 • Izpitni rok za izboljševanje ocene (zaključni letnik)

torek 22 • Priprava na SM in PM

torek 29 • Začetek mature v spomladanskem roku

sreda 23 • Priprava na SM in PM

sreda 30

četrtek 24 • Priprava na SM in PM

četrtek 31

petek 25 • Zadnji rok za pisno odjavo od mature; priprava na SM in PM

petek 1

• Nastopi razrednih pevskih zborov in dekliškega pevskega zbora SVŠGL

sobota 26 + nedelja 27

sobota 2 + nedelja 3

JUNIJ

JUNIJ

ponedeljek 4

ponedeljek 11

torek 5

torek 12

sreda 6

sreda 13 • Začetek obdobja ustnih izpitov pri SM in PM

četrtek 7

četrtek 14

petek 8

petek 15 • Zaključek ocenjevanja za ostale letnike

sobota 9 + nedelja 10

sobota 16 + nedelja 17

JUNIJ

JUNIJ / JULIJ

ponedeljek 18 • Teden OIV/IND • Tečaj plavanja – 1. letnik PV

ponedeljek 25 • Dan državnosti

• Mali abonma za vrtce

torek 19 • Teden OIV/IND • Tečaj plavanja – 1. letnik PV

torek 26 • Poletne počitnice (26. junij–31. avgust 2018)

• Mali abonma za vrtce

sreda 20 • Teden OIV/IND • Tečaj plavanja – 1. letnik PV

sreda 27

• Mali abonma za vrtce

četrtek 21 • Teden OIV/IND • Zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za ostale letnike

četrtek 28

• Mali abonma za vrtce

petek 22 • Proslava pred dnevom državnosti

petek 29 • Spomladanski izpitni rok – začetek popravnih, predmetnih in dopolnilnih izpitov na šoli

• Zaključek pouka za ostale letnike in razdelitev spričeval

sobota 23 + nedelja 24

sobota 30 + nedelja 1

JULIJ

JULIJ

ponedeljek 2

ponedeljek 9

torek 3

torek 10

sreda 4

sreda 11 • Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi

četrtek 5

četrtek 12 • Zadnji rok za prijavo k splošni maturi v jesenskem roku

petek 6 • Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi

petek 13

sobota 7 • Zadnji rok za prijavo k poklicni maturi v jesenskem roku + nedelja 8

sobota 14 + nedelja 15

JULIJ

JULIJ

ponedeljek 16

ponedeljek 23

torek 17

torek 24

sreda 18

sreda 25

četrtek 19

četrtek 26

petek 20

petek 27

sobota 21 + nedelja 22

sobota 28 + nedelja 29

JULIJ / AVGUST

AVGUST

ponedeljek 30

ponedeljek 6

torek 31

torek 7

sreda 1

sreda 8

četrtek 2

četrtek 9

petek 3

petek 10

sobota 4 + nedelja 5

sobota 11 + nedelja 12

AVGUST

AVGUST

ponedeljek 13

ponedeljek 20

torek 14

torek 21

sreda 15

sreda 22

četrtek 16 • Jesenski izpitni rok – začetek popravnih, predmetnih in dopolnilnih izpitov na šoli

četrtek 23

petek 17

petek 24 • Začetek mature v jesenskem izpitnem roku

sobota 18 + nedelja 19

sobota 25 + nedelja 26

AVGUST / SEPTEMBER

SEPTEMBER

ponedeljek 27

ponedeljek 3

torek 28

torek 4

sreda 29

sreda 5

četrtek 30

četrtek 6

petek 31

petek 7

sobota 1 + nedelja 2

sobota 8 + nedelja 9

SEPTEMBER

SEPTEMBER

ponedeljek 10 • Seznanitev kandidatov z rezultati poklicne mature (jesenski rok)

ponedeljek 17 • Seznanitev kandidatov z rezultati splošne mature (jesenski rok)

torek 11

torek 18

sreda 12

sreda 19

četrtek 13

četrtek 20

petek 14

petek 21

sobota 15 + nedelja 16

sobota 22 + nedelja 23

SEPTEMBER
ponedeljek 24

torek 25

sreda 26

četrtek 27

petek 28

sobota 29 + nedelja 30

ČAS

URE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

PONEDELJEK

TOREK

SREDA

ČETRTEK

PETEK

TABELA OPRAVLJENIH DEJAVNOSTI
OBVEZNI DEL

Datum

Dejavnost

Datum

Število ur

Dejavnost

Število ur

Podpis razrednika

Podpis razrednika

POSEBNO NAVODILO: dijaki morajo evidentirati vse ure OIV oz. IND v tabelo opravljenih
obveznosti in pridobiti podpise razrednika, mentorjev oz. zunanjih izvajalcev.

TABELA OPRAVLJENIH DEJAVNOSTI
PROSTA IZBIRA

Čas/Datum

Dejavnost

Čas/Datum

Število ur

Dejavnost izven šole

Število ur

Naslov društva/
kluba, podpis, žig

Podpis mentorja

POSEBNO NAVODILO: dijaki morajo evidentirati vse ure OIV oz. IND v tabelo opravljenih
obveznosti in pridobiti podpise razrednika, mentorjev oz. zunanjih izvajalcev.

PREDMET
SLOVENŠČINA

			
MATEMATIKA
ANGLEŠČINA

1. OCENJEVALNO OBDOBJE

2. OCENJEVALNO OBDOBJE

ZAKLJUČNA OCENA

GOVORILNE URE RAZREDNEGA UČITELJSKEGA ZBORA
RAZREDNIK/RAZREDNIČARKA

PREDMET

DAN IN URA

UČITELJ/UČITELJICA

PREDMET

DAN IN URA

1. RODITELJSKI SESTANEK

SEPTEMBER

2. RODITELJSKI SESTANEK

JANUAR

3. RODITELJSKI SESTANEK

MAJ
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