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V vzpodbudnem okolju do znanja za jutri!
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Spoštovane dijakinje in dijaki!

Z nekaterimi prvič, z drugimi že nekaj let, se naše poti prepletajo.
Skupaj stopamo v šolsko leto 2018/19. Samo eno tako leto je v
življenju in od vsakega od nas je veliko odvisno, kako ga bomo
preživeli in kakšen pečat nam bo pustilo.

V življenju veliko niti držimo v rokah sami. Od tega je odvisno,
kako bomo vodili svoje življenje, pa tudi, kako se bomo znašli v
situacijah, ki nam jih življenje prinese in nas tako preizkuša v
mnogih oblikah.

V tem letu vam želim veliko življenjskega optimizma, volje do
premagovanja ovir, želje po novem, predvsem pa tudi veliko
druženja, prijateljstva in ljubezni. In vse to naj vas vodi k
uspešnemu odkrivanju in sledenju življenjskim ciljem.

V življenju je zelo pomembno, da vidiš korak pred seboj, da pa
vidiš tudi naprej in se znaš prilagoditi oviram ali pa poiskati nove
poti. Zato so pomembne izkušnje, znanje in odprte oči.

Naša šola ima čudovit razgled. Naj bo tudi polna ljudi, ki se radi
razgledujejo okrog sebe. Ki vidijo daleč naokrog, ne spregledajo
pa tudi tistega, kar jim je zelo blizu. In morda v daljavi, v
trenutku, ko najmanj pričakujejo, ugledajo tudi svoj cilj. Vsi
skupaj, naši dragi dijaki, profesorji, znanje, ki si ga izmenjujemo
in ga širimo, ter naša čudovita stavba pa lahko tvorimo ŠOLO Z
RAZGLEDOM!

Čudovite razglede tudi v tem šolskem letu vam želim
Lidija Žigon, ravnateljica.
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1. PODATKI O ŠOLI

Ustanovitelj šole: VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
Naslov: Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana,
Šubičeva ulica 1, 1101 Ljubljana

e-pošta: info@gjp.si

e-naslov: http://www.gjp.si

Transakcijski račun: 01100-6030693927, Banka Slovenije

SWIFT CODE: BSLJSI2X

IBAN koda: SI56 0110 0603 0693 927

Davčna številka: 71266909

Matična številka: 1214144000

Vodstvo šole

Ravnateljica: Lidija Žigon
01 620 42 03
lidija.zigon@gjp.si

Pomočnik ravnateljice: Boštjan Bojadžiev
01 620 42 04
bostjan.bojadziev@gjp.si
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Tajnik šolske maturitetne komisije: Tomi Zebič
01 620 42 05
tomi.zebic@gjp.si

Svetovalna služba: Nuša Ferjančič
Petra Mustar
nusa.ferjancic@gjp.si
petra.mustar@gjp.si
svetovanje@gjp.si, vpis@gjp.si

Tajništvo: Andreja Škof
01 620 42 00, faks: 01 620 42 01
info@gjp.si, andreja.skof@gjp.si

Zbornica: 01 620 42 02

Računovodstvo: Center poslovanja
01 620 42 00, faks: 01 620 42 01
racun@gjp.si

Knjižnica: Maja Pavčič, Uršula Kastelic Vukadinović
01 620 42 07

Računovodski referent: Tina Urih, 01 620 42 08

Pisarniški referent: Damjan Hertiš, 01 620 42 15

Organizator prehrane: Jurij Robič, 01 620 42,
jurij.robic@gjp.si

Vzdrževalec učne tehnolog.: Boštjan Breščak, 01 620 42 09

Vzdrževanje šole: hišnik Obrad Marković, 01 620 42 11
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Čiščenje: dežurna čistilka, 01 620 42 14
Čistilke: Muniba Bajramaj, Špela  Cegnar, Elka Umek, Mevlida
Čejvanović Džebić, Vukica Džukić in čistilni servis TOSA INU
d. o. o.

Koordinator čiščenja: Judita Grenko, procist@gmail.com

Šolska kuhinja: 01 620 42 12, SLOREST

Varovanje šole: SINTAL, varnostnik 01 620 42 10

Telefonske številke in e-naslovi zaposlenih:
Vsi zaposleni in dijaki na GJP Ljubljana imamo uradni e- naslov,
ki je za zaposlene »ime.priimek@gjp.si«. Na šolski spletni strani
so pod seznamom Šola/Učiteljski zbor objavljeni e-naslovi
zaposlenih (http://www.gjp.si/uciteljski-zbor/).

URADNE URE

Tajništvo: vsak delovni dan od 7.30 do 8.00,od 10.00 do 11.00
ter od 13.00 do 14.00. V času počitnic so dežurne uradne ure
samo v dnevih, ki bodo najavljeni na spletni strani.

Računovodstvo: v sredo od 10.00 do 12.00 in vsak delovni dan
po telefonu, ki preveže v zunanjo računovodsko pisarno: 01 620
4208.
Priporočamo pošiljanje e-pošte na: racun@gjp.si.

Svetovalna služba:
Nuša Ferjančič, univ. dipl. psihologinja:
ponedeljek, torek, sreda in petek od 10. do 12. ure v šolski
svetovalni službi.
Petra Mustar, univ. dipl. psihologinja:
torek in četrtek od 10. do 12. ure v šolski svetovalni službi.



6

Knjižnica: od 7.30 do 15.00;
v času, ko ni pouka (od 26. 6. do 8. 7. in od 22. 8. do 31. 8.): od
10.00 do 12.00.

Tajnik šolske maturitetne komisije: vsak četrtek od 11.45 do
12.30.

2. ORGANIZIRANOST ŠOLE

UČITELJSKI ZBOR

Priimek in ime učiteljev Predmet
mag. Bobnar, Miranda FRJ
Bojadžiev, Boštjan MAT
Celcar, Grega FIZ
Cvetkovič, Alenka MAT
Detela Perko, Marija GLA
dr. Kűrbus, Terezija GEO
dr. Leskovic, Andrej FIL
Fajfar, Jasna MAT
Gnamuš, Nadja LUM, UZG
Gorišek, Marjan PSI
Granfol, Simona NEJ
Gruden, Marija LAB KEM
Gržinič, Anja ŠVZ
Hudnik Dominika PSI
mag. Ivanec, Dezider MAT
Ivanec, Karolina MAT
Jablanov, Goran ŠVZ
Jančar, Ida GEO
mag. Kastelic Vukadinović, Uršula SLO, ŠPJ
Kitak, Sonja FIZ
Klemenčič, Barbara ANJ
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Kolbezen, Marko ŠVZ
Kolenik, Mojca SLO
Konda, Jakob ANJ
Koželj, Andreja INF
Kregar, Helena KEM
Križ Gregor LAB
Kučan, Aleksandra Saška KEM
Lepen Narić, Sabina BIO
Lešnik Bučar, Pia ITJ
mag. Flis Sušjan, Jožica ANJ, NEJ
mag. Marinčič, Branka ANJ
mag. Medija, Nevenka LAJ
Medvešček, Ana ŠVZ
Meglič, Melita ŠVZ
Miklič, Jasmina NEJ
Mlakar, Darja SOC, ZGO
Mlinar, Cvetka NEJ
Mohar, Judita SLO
Movrin, Marta PSI
Nagode, Katarina SLO
Paradžik Kovačič, Irena ZGO
Paternost, Katarina FRA
Pešec, Majda FIZ
mag. Podlipnik, Mojca KEM
mag. Premik Banič, Andrea BIO
Robič, Jurij LAB  FIZ
Senica, Jože ŠVZ
mag. Silan, Darja BIO
Slapničar Vodopija, Ajda MAT
Smole Legat, Alenka NEJ
Stele Šalamon, Lara SLO
Šipek, Nataša SLO
Šmajdek, Ana Marija UME
Špegel Razbornik, Antonija MAT
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Štampfl, Petra SLO, ZGO
Štimec, Anamarija ZGO
Šturm, Svit GEO, ZGO
mag. Virk Rode, Jožica SOC
Vizjak, Veronika ŠPJ
mag. Zebič, Tomi INF
Zorko Novak, Irena ANJ
Željeznov, Živa SLO

Pri pouku bodo sodelovali tudi tuji učitelji iz Zavoda za
obogateno učenje tujih jezikov.
Zunanja strokovna sodelavka za nemško jezikovno diplomo DSD
je Brigit Bader.

RAZREDNIKI IN NADOMESTNI RAZREDNIKI
odd. razrednik nadomestni razrednik
1.a Antonija Špegel Razbornik Tomi Zebič
1.b Andrea Premik Banič Andreja Koželj
1.c Darja Mlakar Marija Detela Perko
1.d Dezider Ivanec Anja Gržinič
1.e Petra Štampfl Nadja Gnamuš
1.f Irena Paradžik Kovačič Goran Jablanov
1.g Alenka Smole Legat Irena Zorko Novak
2.a Mojca Podlipnik Svit Šturm
2.b Nataša Šipek Marjan Gorišek
2.c Karolina Ivanec Marta Movrin
2.d Darja Silan Živa Željeznov
2.e Ajda Slapničar Vodopija Anamarija Šmajdek
2.f Lara Stele Šalamon Jakob Konda
2.g Jasmina Miklič Nuša Ferjančič
3.a Helena Kregar Ida Jančar
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3.b Sabina Lepen Narić Jože Senica
3.c Pia Lešnik Bučar Terezija Kürbus
3.d Jožica Flis Sušjan Mojca Kolenik
3.e Veronika Vizjak Branka Marinčič
3.f Cvetka Mlinar Sonja Kitak
3.g Katarina Nagode Jožica Virk Rode
4.a Majda Pešec Boštjan Bojadžiev
4.b Katarina Paternost Jasna Fajfar
4.c Alenka Cvetkovič Marko Kolbezen
4.d Barbara Klemenčič Simona Granfol
4.e Uršula Kastelic Vukadinović Melita Meglič
4.f Judita Mohar Andrej Leskovic
4.g Anamarija Štimec Ana Medvešček

ORGANI ŠOLE

Svet šole
ima štiriletni mandat, ki se je pričel 4. 12. 2017.
Člani Sveta šole:
5 predstavnikov delavcev šole:
predsednica Sveta šole Živa Željeznov, namestnica Antonija
Špegel Razbornik, Jasna Fajfar, Karolina Ivanec, Andrea Premik
Banič,
2 predstavnici dijakov:
Ajda Ramšak,Tia Počkar
3 predstavniki sveta staršev:
Nives Počkar, Andrej Pajnič, Odon Planinšek
2 predstavnika ustanovitelja – Vlade RS:
Karmen Uglešić, Roman Kolar
1 predstavnik MO Ljubljana:
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Aljoša Ivanović

Ravnateljica: Lidija Žigon, prof. pedagogike in sociologije

Pomočnik ravnatelja: Boštjan Bojadžiev, prof. matematike

Učiteljski zbor

Oddelčni učiteljski zbori, razredniki, strokovni aktivi

Svet staršev: predstavniki oddelkov na 1. seji izvolijo
predsednika.

Dijaška skupnost: predsednik Luka Đekić, mentorica je Ida
Jančar.

Varuh dijakovih pravic:
izvoli ga dijaška skupnost GJP na jesenskem zasedanju.

3. ORGANIZACIJA POUKA

V šolskem letu 2018/2019 bomo imeli dve ocenjevalni obdobji.

Ocenjevalni obdobji za 1.–4. letnik:
zaključek 1. ocenjevalnega obdobja: 15. 1. 2019
zaključek 2. oc. obdobja za 1.–3. letnik: 22. 6. 2019

zaključek pouka in 2. oc. obdobja za 4. letnik: 20. 5. 2019
podelitev spričeval za 4. letnik: 21. 5. 2019
zaključek pouka in podelitev spričeval za 1.–3. letnik: 24. 6. 2019

Tedenski potek pouka:
Pouk in ostale aktivnosti bodo potekale v 1,2 izmene.
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Pouk se bo začel dopoldne praviloma ob 8. uri. Vsak oddelek od
prvega do tretjega letnika bo imel praviloma enkrat tedensko
pouk popoldne.
Glavni dopoldanski odmor bo dolg 30 minut in se bo pričel ob
10.25, popoldne bo odmor od 15.50 do 16.10, ob torkih od 14.10
do 15.05.

Ure pouka v šolskem letu 2018/2019
Ura Začetek Konec
0. 7.15 8.00
1. 8.00 8.45
2. 8.50 9.35
3. 9.40 10.25
4. 10.55 11.40
5. 11.45 12.30
6. 12.35 13.20
7. 13.25 14.10
8. 14.15 15.00
9. 15.05 15.50
10. 16.10 16.55
11. 17.00 17.45
12. 17.50 18.35
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VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

Šola bo v šolskem letu 2018/2019 izvajala program splošne
gimnazije v obsegu 28 oddelkov gimnazijskega programa:
7 oddelkov 1. letnika,
7 oddelkov 2. letnika,
7 oddelkov 3. letnika,
7 oddelkov 4. letnika.

PREDMETNIK SPLOŠNE GIMNAZIJE

Predmetnik splošne gimnazije predvideva od drugega letnika
naprej določeno število izbirnih ur, ki jih naša gimnazija
razporeja glede na interese dijakov med obvezne maturitetne
predmete, tuje jezike, naravoslovne in družboslovne predmete.

ŠTEVILO UR NA TEDEN
PREDMET 1.

l.
2. l. 3. l. 4. l. STANDAR

D
MATUR.
.  ST.

Obvezni štiriletni
predmeti
Slovenščina 4 4 4 4 560 560
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* izvaja se v okviru obveznih izbirnih
vsebin
 psihologija in sociologija se
lahko izvajata v 2. ali 3. letniku,
filozofija pa v 3. ali 4. letniku

1. A Splošni program s poglabljanjem naravoslovnih predmetov
Tuja jezika: angleščina in nemščina
Ure za izbirne predmete bomo v višjih letnikih namenili
obveznim in izbirnim maturitetnim predmetom ter naravoslovju.

Matematika 4 4 4 4 560 560
Prvi tuji jezik 3 3 3 3 420 420
Drugi tuji jezik 3 3 3 3 420 420
Zgodovina 2 2 2 2 280 280
Športna vzgoja 3 3 3 3 420
Obvezni predmeti
Glasba 1,5 52+18*
Likovna umetnost 1,5 52+18*
Geografija 2 2 2 210 280
Biologija 2 2 2 210 315 + 35
Kemija 2 2 2 210 315 + 35
Fizika 2 2 2 210 315 + 35
Psihologija   2 70 280
Sociologija 2  70 280
Filozofija  2 70 280
Informatika 2 70
SKUPAJ 32 29 29 21 3884
Ure za izbirne
predmete

0 3 3 8 12 490-630

Obvezne izbirne
vsebine

90 90 90 30 300

SKUPAJ URE 32 32 32 29-
33

4374-
4514



14

1. B Splošni program s poglabljanjem družboslovnih predmetov
Tuja jezika: angleščina in francoščina ali španščina
Ure za izbirne predmete bomo v višjih letnikih namenili
obveznim in izbirnim maturitetnim predmetom ter družboslovju.

1. C Splošni program s poglabljanjem družboslovnih predmetov
Tuja jezika: angleščina in italijanščina
Ure za izbirne predmete bomo v višjih letnikih namenili
obveznim in izbirnim maturitetnim predmetom ter družboslovju.

1. D Splošni program s poglabljanjem družboslovnih predmetov
Tuja jezika: angleščina in nemščina
Ure za izbirne predmete bomo v višjih letnikih namenili
obveznim in izbirnim maturitetnim predmetom ter družboslovju.

1. E Splošni program s poglabljanjem družboslovnih predmetov
Tuja jezika: angleščina in španščina
Ure za izbirne predmete bomo v višjih letnikih namenili
obveznim in izbirnim maturitetnim predmetom ter družboslovju.

1. F Splošni program s poglabljanjem tujih jezikov
Tuji jeziki: angleščina, nemščina  in italijanščina ali latinščina
Tretji tuji jezik bodo dijaki imeli v 2. in 3. letniku. V 4. letniku
bodo poglabljali obvezne in izbirne maturitetne predmete.

1. G Splošni program s poglabljanjem tujih jezikov
Tuji jeziki: angleščina, nemščina in francoščina ali španščina

Tretji tuji jezik bodo dijaki imeli v 2. in 3. letniku. V 4. letniku
bodo poglabljali obvezne in izbirne maturitetne predmete.
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OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE
Vodja OIV: Živa Željeznov

Splošno o obveznih izbirnih vsebinah – OIV
To so dejavnosti, ki jih šola ponuja dijakom z veliko mero avtonomije.
Načrtovane so odprto in omogočajo vključevanje novejših, aktualnejših
poudarkov in povezovanja z okoljem. Metode, oblike in tehnike aktivnega
učenja se bistveno razlikujejo od metod tradicionalnega pouka. Poudarjajo
dijakovo ustvarjalnost in soustvarjalnost, temeljijo na sodelovanju in dobrem
medosebnem odnosu med mentorjem in dijaki.

OIV v gimnaziji obsegajo skupaj 300 ur, in sicer morajo dijaki v prvih treh
letnikih opraviti po 90 ur, v 4. letniku pa 30 ur.

Dijaki morajo v času šolanja obvezno opraviti vsebine, ki so naštete pod
naslovom OBVEZNI DEL OIV v skupnem obsegu 110 ur, organizira pa jih
gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana. Šola organizira tudi vsebine, ki jih
dijaki prosto izbirajo, navedene pa so pod naslovom VSEBINE PO
DIJAKOVI PROSTI IZBIRI.

Druge ure OIV lahko dijaki opravijo npr. v okviru krožkov in dejavnosti,
medpredmetnih ekskurzij in taborov, filmskih in gledaliških abonmajev, ki
jih organizira šola, ali pa izven šole. Dijaku, ki v šolskem letu opravi več kot
90 ur, šola prizna presežek ur v naslednjem šolskem letu.

Za nadstandardne dejavnosti bodo dijaki plačevali denarni prispevek,
katerega višina bo odvisna od obsega in vrste dejavnosti. K posameznim
dejavnostim se dijaki prijavijo pri organizatorju.

Šola dijakom prizna opravljene vsebine iz njihove proste izbire za šolsko leto
glede na stopnjo in zahtevnost programa, tudi če jih niso opravili v
organizaciji šole.

To so lahko naslednje vsebine:
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- glasbena in baletna šola – nižja stopnja (40 ur),
- glasbena in baletna šola – srednja stopnja (60 ur),
- organizirani športni in plesni treningi (od 30 do 60 ur),
- aktivnosti v pevskem zboru ali drugem kulturno-umetniškem društvu (do 40
ur),
- tečaji tujih jezikov, računalništva ter drugih spretnosti in znanj (do 40 ur),
- gledališki, filmski in glasbeni abonmaji (od 15 do 30 ur),
- tečaj CPP (40 ur),
- pedagoško delo in sodelovanje v planinski, taborniški ali skavtski
organizaciji (do 40ur),
- organizirano prostovoljno socialno delo (do 40 ur),
- sodelovanje v društvih, npr. gasilskem, naravovarstvenem (do 40 ur),
- druge vsebine po presoji šole (do 60 ur).

Dijak prinese razredniku potrdilo in poročilo o opravljeni dejavnosti, na
osnovi česar mu razrednik določi število opravljenih ur.

Prav tako šola dijakom prizna opravljene ure OIV za:
- aktivno udeležbo v šolskem krožku ali pevskem zboru
(od 30 do 60 ur),
- izdelavo raziskovalne naloge (od 30 do 60 ur),
- sodelovanje na različnih tekmovanjih (od 5 do 60 ur),
- opravljanje predmaturitetnih preizkusov znanja v 4. letniku
(do 30 ur).

Obvezni del OIV
Praviloma poteka v organizaciji šole, dijaki morajo te vsebine v času šolanja
obvezno opraviti. Obvezni del OIV (razen kulturno-umetniških vsebin in
športnih dni) opravijo enakomerno v prvih treh letnikih. Naštete vsebine,
obvezne za vse, so določene v minimalnem obsegu, lahko pa se izvajajo v
povečanem obsegu.

Opravljen obvezni del OIV v minimalnem obsegu je pogoj za uspešen
zaključek tretjega letnika.

Vsebine bodo organizirane med šolskim letom ali pa v času, predvidenem za
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OIV (marca in junija). V obvezni del OIV sodijo:
- državljanska kultura v obsegu 15 ur (1./2. letnik),
- knjižnična informacijska znanja v obsegu 15 ur (1./2. letnik),
- kulturno-umetniške vsebine v obsegu 15 ur (1.–4. letnik),
- športni dnevi v obsegu 35 ur (1.–4. letnik),
- zdravstvena vzgoja v obsegu 15 ur (1./2. letnik, 1. in 3. letnik zdravniški
pregled),
- vzgoja za družino, mir in nenasilje v obsegu 15 ur (1./2. letnik),
- kulturno-umetniške vsebine z likov. področja v obsegu 18 ur in
- z glasbenega področja v obsegu 18 ur v prvem letniku. Praviloma se
izvajajo v okviru urnika LUM in GLA.

Obvestilo o dejavnosti bo objavljeno v posameznem razredu in na šolski
oglasni deski.

Vsebine po dijakovi prosti izbiri
Dijaki lahko izbirajo iz Kataloga OIV, ki ga pripravi Zavod RS za šolstvo, in
iz ponudbe šole. Vsebine, ki jih ponuja šola, bodo organizirane med šolskim
letom ali pa v času, predvidenem za OIV, obsegajo pa:
- logiko v minimalnem obsegu 15 ur,
- medpredmetne vsebine z ekskurzijo, taborom v min. obs. 15 ur
(ponudba šole v rubriki interesne dejavnosti – tabori, ekskurzije),

- obvladovanje tipkovnice v minimalnem obsegu 15 ur,
- prostovoljno socialno delo v minimalnem obsegu 15 ur,
- prvo pomoč v minimalnem obsegu 15 ur (zunanji izvajalci),
- športne tabore in šole v naravi v minimalnem obsegu 15 ur
(ponudba šole v rubriki interesne dejavnosti – tabori),

- učenje za učenje v minimalnem obsegu 15 ur
(vodijo šolska svetovalna služba in učitelji posam. predmetov),

- verstva in etiko v minimalnem obsegu 15 ur (zunanji izvajalci).

Šola bo izvajala ponujene vsebine, če se bo prijavilo dovolj dijakov (po
normativih za oblikovanje skupin). Naštete vsebine se lahko opravljajo v
obsegu, večjem od minimalnega.

Obvestilo o dejavnosti bo na spletni strani in in na šolski oglasni deski.
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4. ŠOLSKI KOLEDAR
je v prilogi publikacije,  objavljen pa je tudi na spletni strani šole.

Pomembni datumi :

Skupne govorilne ure
Skupne popoldanske govorilne ure bodo od 18.00 do 19.00:
torek, 16. 10. 2018,
torek, 27. 11. 2018,
torek, 19. 3. 2019,
torek, 14. 5. 2019.

Roditeljski sestanki:

1. letnik
17. 9. 2018 ob 18.00
29. 1. 2019 ob 18.00

2. letnik
18. 9. 2018 ob 18.00
29. 1. 2019 ob 18.00

3. letnik
18. 9. 2018 ob 18.00
29. 1. 2019 ob 17.00

4. letnik
19. 9. 2018 ob 18.00
30. 1. 2019 ob 18.00

Šolski prazniki ali dogodki (ob pouku):
PLEČNIKOVI DNEVI:  21. 1.–24. 1. 2019
SREČANJA 2019 – kulturni praznik šole
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ob rojstnem dnevu Jožeta Plečnika – 23. 1. 2019 ob 19.00
Informativni dan – 15. in 16. 2. 2019
Maturantski ples – v aprilu 2019

Pouka prosti dnevi:
Dan reformacije: 31. 10. 2018
Dan spomina na mrtve: 1. 11. 2018
Jesenske počitnice: 29. 10.– 2. 11. 2018
Dan šole – pouka prosto: 29. 9. 2018
Božič: 25. 12. 2018
Dan samostojnosti in enotnosti: 26. 12. 2018
Novoletne počitnice: 24. 12. 2018–2. 1. 2019
Prešernov dan – kulturni praznik: 8. 2. 2019
Zimske počitnice: 25. 2.–1. 3. 2019
Velikonočni ponedeljek: 22. 4. 2019
Dan upora proti okupatorju: 27. 4. 2019
Prvomajske počitnice: 29. 4.–3. 5. 2019
Praznik dela: 1. 5. 2019, 2. 5. 2019
Dan državnosti: 25. 6. 2019

Delovni soboti
29. 9. 2018 – namesto 24. 12. 2018 – dan šole
26. 1. 2019 – namesto 3.5. 2019 – Plečnikov dan

Ocenjevalne konference:
1. ocenjev. konferenca 1.–4. letnik: 16. 1. 2019 ob 18.00
Razdelitev obvestil o ocenah: 18. 1. 2019

2. ocenjev. konferenca za 4. letnik: 20. 5. 2019 ob 14.30
Podelitev spričeval za 4. let.: 21. 5. 2019 ob 14.30

2. ocenjev. konferenca 1.–3. letnik: 19. 6. 2019 ob 13.00
Podelitev spričeval za 1.–3. letnik: 24. 6. 2019

Izpitni roki:
Zimski izpitni rok: 1. 2.–28. 2. 2019
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Rok za prijavo do vključno: 18. 1. 2019
Izpitni rok za izboljševanje pozitivne ocene za 4. let.: 27. 5. 2019

Spomladanski izpitni rok: 1. 7.–5. 7. 2019
Rok za prijavo do vključno: 24. 6. 2019 do 12.00

Jesenski izpitni rok: 16. 8.–24. 8. 2019
Rok za prijavo do vključno: 12. 7. 2019 do 12.00

Maturitetni koledar 2019
Uradni maturitetni koledar državnega izpitnega centra je objavljen
izključno na spletni strani Državnega izpitnega centra.
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5. VIZIJA ŠOLE IN PROJEKTI V 2018/19

V vzpodbudnem okolju do znanja za jutri!
Vizija šole, ki je bila postavljena pred nekaj leti, je zagotovo še
vedno aktualna. Vsi se dobro zavedamo, da se danes ob množici
informacij in vplivov spreminja tudi znanje. Nihče ne more
predvideti, kakšno znanje boste v prihodnosti zares potrebovali.
Če vas bomo znali naučiti se učiti, iskati, razmišljati in ustvarjati,
pa boste zagotovo dobro vnovčili tudi vse tisto, kar vas želimo
naučiti.
Tudi v novem šolskem letu 2018/2019 bo naša šola nadaljevala s
strokovno uspešnimi projekti:

EVROPSKI PROJEKTI:

.
Medpredmetno povezovanje in uporaba IKT –
INOVATIVNA PEDAGOGIKA 1:1
nadaljuje svoje delo v okviru razpisanega projekta Ministrstva za
izobraževanje, znanost in šport Inovativna učna okolja, podprta z
IKT (Inovativna pedagogika 1 : 1)
Čas: 1. 1. 2017–30. 6. 2022
Koordinatorja na GJP: Simona Granfol, Goran Jablanov

Inovativna učna okolja, podprta z IKT, omogočajo
implementacijo inovativne pedagogike 1 : 1, njihovi učni scenariji
poudarjajo, kako lahko mobilne naprave
uporabljamo v podporo mnogim različnim učnim strategijam,
uvajajo elemente formativnega spremljanja in upoštevajo
razvijanje novih kompetenc, ki se razvijajo pri učenju s
tehnologijo, ter učenje v času in prostoru razširjajo izven učilnice.
Inovativna učna okolja predstavljajo kontekst, znotraj katerega se
odvija učenje v najširšem smislu, in povezujejo učence, vsebine,
učitelje, vire, organizacijo in pedagogiko.
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Področja dela:
1. Strokovni razvoj učiteljev (in ostalih zaposlenih na šoli)
2. Infrastruktura
3. Področje vrednotenja
4. Organizacija in vodenje
5. Povezanost ali mreženje
6. Vsebine in kurikuli
7. Raziskave

Večjezičnost ali raznojezičnost »JEZIKI ŠTEJEJO« (JeŠt)

Že lani se je naša šola vključila v petletni projekt  Ministrstva za
izobraževanje, znanost in šport, ki je ob podpori Evropskih
socialnih skladov omogočilo razpis projekta »Razvoj in
udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za
dvig splošnih kompetenc«, Večjezičnost – JEZIKI ŠTEJEJO.

Večjezičnost oz. raznojezičnost (plurilingvizem) gradi
sporazumevalno zmožnost, v kateri se vsi jeziki povezujejo in
medsebojno delujejo. Sogovornika lahko preklapljata iz enega
jezika ali zvrsti v drugo in izkoristita različna znanja jezikov ter
sposobnosti vsakega od njiju, vsak se izraža v tistem jeziku, ki ga
bolje obvlada, hkrati pa razume tudi drugega.
Posameznik uporablja znanje več jezikov in zna prepoznati
besede iz skupnega mednarodnega nabora. Pomaga si lahko tudi z
mimiko, gestiko … in zna poenostaviti svojo rabo jezika.
Cilj raznojezičnosti je obvladati več jezikov na različnih nivojih
in to razviti kot vseživljenjsko dejavnost. Gre za novo obliko
sporazumevanja, kjer jezikovna in kulturna znanja, stališča in
spretnosti niso ločeni med seboj ter pospešujejo demokratične
procese.
Ker na naši šoli omogočamo učenje mnogih jezikov na različnih
nivojih znanja, smo ena redkih slovenskih gimnazij, ki bo v
sklopu projekta lahko udejanjala te sodobne principe v
izobraževanju.
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V preteklem letu je bil projekt še v pripravljalni fazi (analiza
stanja), s tem šolskim letom načrtujemo posamezne aktivnosti,
vključenih je 18 učiteljev jezikovnih in nejezikovnih predmetov,
vodja projekta na šoli je Pia Lešnik Bučar.

PODVIG – Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega
prehajanja med izobraževanjem in okoljem v gimnazijah – projekt
ESS, ki ga vodi Zavod za šolstvo.

Projekt poteka v sklopu razpisa prednostne osi »Znanje, spretnosti
in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost« in traja od 3. 11.
2017 do 31. 8. 2022.

Ključni cilj projekta
Ključni cilj projekta je razviti in preizkusiti model celostnega
razvoja kompetence podjetnosti pri dijakih skozi medpredmetno
povezovanje in sodelovanje z okoljem ter s širšo skupnostjo. V ta
namen bomo v sodelovanju z razvojnimi ter implementacijskimi
gimnazijami in konzorcijskimi partnerji razvili, preizkušali in
implementirali modele, ki bodo omogočali učinkovito umestitev
kompetence podjetnosti v gimnazijski prostor in s pomočjo
katerih bodo gimnazije celovito razvijale kulturo podjetnosti v
kontekstu interdisciplinarnosti ter povezovanja z okoljem.

Poseben poudarek pri projektu bo na prepoznavanju družbenih,
okoljskih, gospodarskih in osebnih izzivov ter njihovem
reševanju s pomočjo kompetence podjetnosti v smeri iskanja
trajnostnih rešitev. Zato bomo razvijali prožne oblike učenja,
zlasti tiste, ki omogočajo sistematično vpeljevanje in razvijanje
medpredmetnih ter (kros)kurikularnih povezav s poudarkom na
aktivni vlogi dijakov in reševanju avtentičnih problemskih situacij
ter družbenih izzivov. Posebna pozornost bo posvečena tudi
razvijanju pedagoških strategij, ki spodbujajo sodelovanje ter
izmenjavo izkušenj, idej in inovacij ter najrazličnejše oblike
mreženja.
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Naša gimnazija sodeluje kot implementacijska šola. Koordinator
projekta je Jasmina Miklič.

ERAZMUS +
Dvoletni partnerski projekt v okviru CMEPIUS, ki povezuje
dijake in profesorje 4 partnerskih šol iz Francije, Švedske, Grčije
in Slovenije. Cilj projekta je spoznavanje organizacije OZN,
njeno delovanje in pomen – dvigovanje zavesti aktivnega
državljanstva.
Prvo leto so bili tema oceani, v tem letu pa bodo raziskovali tla,
kmetijske površine, urbanizacijo in s tem povezano problematiko
migracij. Dijaki imajo aktivno vlogo, pripravljajo strokovne
resolucije, ki jih na skupnem srečanju v Franciji po principu
delovanja OZN tudi realizirajo.
Koordinator je Darja Silan, sodelavke v projektu Darja Mlakar,
Helena Kregar, Jožica Flis Sušjan.

EKOšola
Program Ekošole se na GJP izvaja že peto leto. V septembru 2013
smo po opravljenih in izvedenih 7 korakih izpolnjenih nalog kot
šola prejeli Zeleno zastavo ter v oktobru 2013 podpisali ekolistino
in sprejeli osnovna pravila vedenja v Ekošoli. Ves čas deluje
Ekoodbor, ki ga sestavljajo dijaški predstavniki vseh razredov.
Sestaja se nekajkrat letno in skrbi za izvajanje aktualnih
projektov, ki so razpisani na državnem nivoju.
V tem šolskem letu bomo sodelovali v projektih tako na evropski
ravni, na nivoju države in v okviru naše gimnazije. Kot vsako leto
se bomo vključili v Evropski teden mobilnosti, v Teden
zmanjševanja odpadkov, URE in OVE – smiselna raba zelene
energije, predvsem pa bo naš cilj razvijanje ekološke zavesti
dijakov, skrb za urejeno učno okolje in prenos idej Ekošole v
življenje.
Vodja Ekošole bo Sabina Lepen Narić s sodelavci.
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UNESCO ŠOLA – Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana je že
vrsto let članica slovenske mreže UNESCU pridruženih šol, ki
deluje pod okriljem Organizacije združenih narodov za
izobraževanje, znanost in kulturo. ASPnet – gonilo inovacij in
kakovostnega izobraževanja – je priznan kot učinkovito orodje za
doseganje ciljev trajnostnega razvoja, še posebej točke 4.7
četrtega cilja trajnostnega razvoja – Izobraževanje 2030. Naša
šola sledi smernicam ASPnet z obeleževanjem mednarodnih dni
in let ter z vključevanjem in s sodelovanjem v projektih drugih
slovenskih in tujih šol.
Koordinator: Alenka Smole

MEMORANDUM OF REGIONAL COOPERATION –
Regional Meetings of Cooperation of Head of the Schools.
Sodelovanje gimnazij južnoevropske regije, ki so podpisale
»Memorandum of Regional Cooperation« pod okriljem združenja
AEDE. Sodelujejo ravnatelji šol, učitelji in dijaki.

ŠOLSKI PROJEKTI:
TIMSKI POUK
Vodja projektnega tima: Živa Željeznov

Od jeseni 2009 poteka timski pouk v 4. letnikih pri slovenščini,
matematiki in angleščini. Poleg tega timski pouk poteka še pri
nemščini, študiju okolja, francoščini (tuji učitelj), likovni
umetnosti. Timski pouk pri španščini poteka kot samostojni
projekt (tuji učitelj). Novembra 2009 je bil projekt vključen v
pilotni projekt timskega poučevanja na Zavodu RS za šolstvo.
V 4. letniku bo pri timskem pouku poseben poudarek na pripravi
na maturo na višjem nivoju.

OBOGATENO UČENJE TUJIH JEZIKOV
Vodja projektnega tima: Uršula Kastelic Vukadinović
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Naša gimnazija je že vrsto let prepoznavna po bogati ponudbi in
kakovostnem poučevanju tujih jezikov, saj sledimo sodobnim
didaktičnim pristopom. Zato na šoli že približno 20 let poučujemo
tuje jezike v sodelovanju s tujimi učitelji. Leta 2008 smo se
vključili v projekt, ki se je iztekel 31. 8. 2012, Sporazumevanje v
tujih jezikih: Uvajanje inovativnih pristopov k poučevanju tujih
jezikov z vključevanjem tujih učiteljev v izvedbeni kurikulum v
sodelovanju s tujimi učitelji.
Projekt OUTJ se je na Zavodu za šolstvo iztekel 31. 7. 2016, mi
smo z njegovimi vsebinami nadaljevali kot redno prakso in še
vedno sodelujemo pri obogatenem učenju tujih jezikov z učitelji
tujih jezikov iz tujine, in sicer preko  Zavoda za obogateno učenje
tujih jezikov.

DSD – Nemška jezikovna diploma
V šoli dijakom omogočamo priprave na izpit iz nemščine in
opravljanje mednarodnega izpita, ki dijakom omogoča prijavo na
nemške univerze. Priprave vodijo Jožica Flis Sušjan, vodja
Simona Granfol, Cvetka Mlinar, Alenka Smole Legat in Jasmina
Miklič. Nemške jezikovne delavnice izvajamo v sodelovanju z
nemško strokovno sodelavko go. Brigit Bader.

DELF – mednarodni certifikat o znanju francoskega jezika
Dijakom omogočamo pripravo na mednarodne izpite v znanju
francoščine DELF za stopnje A1, A2 in B1; priprave vodi tuji
učitelj francoščine.

URBANI ŠOLSKI VRT – v preteklih treh letih so dijaki pod
mentorstvom učiteljev in zunanjih sodelavcev (Semenarna
Ljubljana, Pazi Park in Knauf Insulation) postavili šolski vrt po
principih permakulture. Vrt vsako leto dopolnjujemo in
izboljšujemo. Letos načrtujemo postavitev lesenih paravanov. Vrt
je namenjen spoznavanju osnov urbanega vrtnarjenja, pomena
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zelenih površin, ozelenitve strešnih površin v mestu in
funkcionira kot biološki laboratorij na prostem.
Vodja projekta Darja Silan, sodelavec Gregor Križ.

INTERESNE DEJAVNOSTI – ponudba šole

Dijaki lahko med šolskim letom obiskujejo različne krožke in
dejavnosti, ki bodo z delom začeli praviloma po 15. oktobru
2018, kraj in čas prvega srečanja bosta objavljena na vabilu
(oglasna deska v 2. nadstropju) in na šolskem spletu. V letošnjem
šolskem letu načrtujemo, odvisno od števila prijavljenih
udeležencev, naslednje krožke, delavnice in dejavnosti:

Biološki krožek s terenskim
delom

Andrea Premik Banič, Gregor
Križ

Bio terasni vrt Darja Silan, Gregor Križ
Debatni krožek Jožica Virk Rode
Fizikalni krožek Majda Pešec
Pevski zbor Marta Movrin
Kemijski krožek Helena Kregar, Marija Gruden,

Mojca Podlipnik
Šola eksperimentalne kemije Helena Kregar
Literarni krožek Lara Stele Šalamon, Nataša

Šipek
Logika Karolina Ivanec
Šolski časopis Nadja Gnamuš
Filozofija za dijake Andrej Leskovic
Humanistični krožek Jožica Virk Rode
Kitajščina Konfucijski inštitut
Japonščina Ana Zupančič
Likovna delavnica Anamarija Šmajdek
Italijanščina Pia Lešnik, Silvia Viviari
DSD priprave na izpit profesorji nemščine
Šolski vrt Darja Silan, Gregor Križ
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Bralna značka pri slovenščini in tujih jezikih
Krepi bralne navade naših dijakov.
Vodijo: profesorice slovenščine in tujih jezikov (angleščine,
francoščine, nemščine, španščine).

Filmski in gledališki abonmaji
Krepijo in razvijajo kulturno razgledanost dijakov.
Vodijo: filmska abonmaja Ljubljanskih kinematografov in
Cankarjevega doma Lara Stele Šalamon in Nataša Šipek, prof.
slovenščine, gledališki abonma SNG Drame in MGL Irena Zorko
Novak.

Dijaška skupnost
Predstavniki razredov izmenjujejo mnenja o razredni in šolski
problematiki, volijo svoje predstavnike v organe šole in v DOS.
Vodi: Ida Jančar.

Plečnikovi dnevi – dnevi odprtih vrat šole
Dijaki pripravljajo predstavitev dejavnosti, ki potekajo na šoli.
Vodi: Jasmina Miklič, sodelujejo učitelji šole.

Srečanja 2019
Na GJP tradicionalno pripravljamo prireditev na dan rojstva
Jožeta Plečnika – t. i. Srečanja. To je kulturni dogodek, na
katerega povabimo prepoznavne goste – bivše dijake naše šole.

Šolska športna tekmovanja
Dijaki se vklučujejo v organizirana medšolska športna
tekmovanja.

Vabilo k sodelovanju bo objavljeno na šolski oglasni deski in
na spletni strani šole.
Skupine bodo oblikovane, če bo dovolj prijav.
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EKSKURZIJE, IZMENJAVE IN TABORI

Tudi v tem šolskem letu bomo organizirali obvezne in
nadstandardne ekskurzije po Sloveniji in v tujino.
Pripravljamo vrsto tematskih taborov in izmenjav. Večina
tovrstnih dejavnosti bo potekala v času OIV, nekatere pa tudi čez
vikend.
O ponudbi bodo dijaki pravočasno obveščeni. Izvedba je odvisna
od števila prijavljenih dijakov. Na vseh dejavnostih veljajo enaka
pravila hišnega reda kot pri dejavnostih v šoli.

.
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6. MATURA

Zaključek izobraževanja
Izobraževanje po programu gimnazija se zaključi z maturo. Ta
omogoča nadaljevanje šolanja na fakultetah in visokih strokovnih
šolah. Za maturo dijaki poleg obveznih predmetov (slovenski
jezik, matematika, tuji jeziki) izberejo dva izbirna predmeta.
Izbirajo lahko med naslednjimi predmeti: vsi tuji jeziki,
zgodovina, umetnostna zgodovina, geografija, biologija, kemija,
fizika, psihologija, sociologija, filozofija in informatika.

Odlično opravljena matura je najzanesljivejša pot za vpis na
želeno fakulteto in prvi korak na tej poti predstavlja že lep učni
uspeh v prvem in drugem letniku gimnazije.

Tajnik šolske maturitetne komisije je Tomi Zebič.
Naslov spletne strani Državnega izpitnega centra je:
http://www.ric.si/, elektronsko pošto pa jim lahko pošljete na
naslov info@ric.si.

Vpis na univerzo
V zvezi z vpisom na univerzo bodo dijaki dobili napotke pri
razrednikih in šolski svetovalni službi, mnogo koristnih
informacij pa je tudi na spletni strani Visokošolske prijavno-
informacijske službe: http://www.vpis.uni-lj.si/.
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7. SPLOŠNE INFORMACIJE O ŠOLI

Starši in šola
Starši spremljajo delo šole tudi v Svetu staršev, ki je posvetovalni
organ ravnatelja in učiteljskega zbora. Sestavljajo ga starši,
izvoljeni na oddelčnih roditeljskih sestankih. Starši na sestankih
Sveta staršev izpostavijo skupno problematiko oddelka, probleme
posameznika pa rešujejo individualno s profesorji ali z vodstvom
šole.

Roditeljski sestanki in govorilne ure:
Starše vabimo na roditeljske sestanke in skupaj z dijaki na
govorilne ure. V času skupnih popoldanskih govorilnih ur so na
šoli vsi učitelji. Na pogovor s posameznim učiteljem lahko
pridete starši tudi v času dopoldanskih govorilnih ur, ki so
praviloma vsak teden (prosimo, preverite spremembe zaradi
sprememb urnika v zvezi s športnimi dnevi, z maturo ipd.).
Priporočamo, da se starši učitelju najavite po e-pošti.

Posebej priporočamo, da se dijaki udeležujejo konzultacij pri
posameznih profesorjih. Dijak, ki bi se želel udeležiti konzultacije
v času, ko poteka pouk, naj se o tem predhodno dogovori z
razrednikom. Razpored bo objavljen na oglasni deski

V tednu, ko so skupne popoldanske govorilne ure ali roditeljski
sestanki, ni individualnih govorilnih ur po običajnem urniku za
govorilne ure, ravno tako ni individualnih govorilnih ur v dneh,
ko se urnik spremeni zaradi športnega dne, ekskurzije, mature
ipd.

Razpored tedenskih govorilnih ur je objavljen na šolski spletni
strani.
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Po 17. maju se za individualne govorilne ure dogovorite vnaprej z
učiteljem.

Šolska svetovalna služba:
Nuša Ferjančič, univ. dipl. psihologinja, in Petra Mustar, univ.
dipl. psihologinja
Šolska svetovalna služba je namenjena dijakom, staršem in
profesorjem. Dijakom pomaga pri reševanju šolskih problemov
(učne težave, medsebojni odnosi), osebnih problemov, nudi
informacije o študiju in pomoč pri vpisu, daje informacije o
prešolanju, seznanja  z možnostmi štipendiranja in regresiranja
šolske prehrane, posreduje informacije o mladinskih delavnicah
ter programih vladnih in  nevladnih institucij. Staršem pomaga pri
reševanju otrokovih stisk in problemov, organizira predavanja o
vzgojnih problemih odraščanja. Profesorjem svetuje pri reševanju
učnih in vzgojnih problemov dijakov, pomaga pri prepoznavanju
razredne klime in oblikovanju
zdravega jedra, sodeluje pri oblikovanju dobrih odnosov med
udeleženci vzgojnega procesa, sodeluje pri pripravi razrednih ur
in roditeljskih sestankov.

Šolska knjižnica
Šolska knjižnica je v drugem nadstropju. Obsega približno 21.000
enot gradiva, ki je namenjeno učencem in profesorjem ter
vsebinsko ustreza predmetnim področjem. Gradivo je razvrščeno
po področjih in je prosto dostopno. Obdelava knjižničnega
gradiva in izposoja sta računalniško podprti s programskim
paketom WinKnj. Čitalnica ima prostor za 14 obiskovalcev in dva
računalnika za učence, ki sta namenjena podpori pri izdelavi
seminarskih in raziskovalnih nalog, poleg tega pa omogočata
iskanje literature po internetu in preko njega tudi po sistemu
COBISS.
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Šolski sklad
Svet staršev je na seji leta 1999 sprejel sklep o ustanovitvi
šolskega sklada. Upravni odbor sklada vodi predsednica. S
pomočjo sredstev, ki jih prostovoljno prispevajo starši, in z
donacijami bogatimo šolski nadstandard.

Plačilo fotokopij neobveznih gradiv
Starši fotokopije neobveznih učnih listov in delovnih gradiv
preko položnic plačujejoneposredno fotokopirnemu servisu. Ob
vpisu v šolo oz. pred izdajo predračuna starši šoli dajo soglasje za
posredovanje osebnega podatka o plačniku za neobvezne
fotokopije fotokopirnemu servisu oz. bodo podpisali s servisom
pogodbo. Za uradna šolska gradiva, obrazce, raziskovalne naloge
dijakov in za pisna ocenjevanja znanja ter za poskusne
(diagnostične) teste bo stroške plačala šola.
Naš cilj je zmanjšanje kopiranja ob večji smiselni uporabi
spletnih učilnic. Dosledno bomo tudi spoštovali avtorske pravice.

Učbeniški sklad
V letu 2000 smo s pomočjo Ministrstva za šolstvo in šport
ustanovili učbeniški sklad. V začetku septembra bodo pravočasno
prijavljeni dijaki 1. letnika prejeli osnovni komplet učbenikov.
Izposojevalnina je določena v višini do 1/3 cene novih učbenikov.
Seznam priporočenih učnih gradiv in obvestilo o učbeniškem
skladu – naročilnica sta objavljena na šolski spletni strani.
Prošnja maturantom: če imate doma učbenike, ki jih ne boste več
uporabljali, in ne veste, kam z njimi, bomo zelo hvaležni, če jih
boste podarili šolski knjižnici in učbeniškemu skladu.
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Računovodstvo šole in plačevanje računov
V šoli imamo brezgotovinsko poslovanje. Starši oz. dijaki
plačujejo račune preko položnic. Izjema so lahko le prostovoljni
prispevki v dobrodelne namene in plačilo vstopnic za posamezne
predstave.

Dijaške izkaznice
Dijaška izkaznica sicer ni obvezna po zakonu, jo pa dijakom
priporočamo zaradi mnogih ugodnosti in zaradi evidentiranja
prevzema šolske malice.

Zdravstvena služba
Zakon o preventivnem zdravstvenem varstvu, ki je bil sprejet
marca 1998, vsaki šoli določa zdravnika s pripadajočo ekipo.
Za našo gimnazijo skrbi:
Tatjana Grmek Martinjaš, dr. med., Zdravstveni dom na
Metelkovi 9, Ljubljana, Šolski dispanzer, tel. 01 472 38 12,  01
472 37 00.

Za zobozdravstvene preglede skrbi Zdravstveni dom Ljubljana,
Dispanzer za zobozdravstveno varstvo otrok in šolske mladine,
Aškerčeva 4, ordinacija: Špela Jereb Pišljar, dr. dent. med.
Naročanje:
- osebno v ordinaciji ali po telefonu na telefonski št. 01 200 76 31
v dopoldanskem času od 8.00 do 12.00 in v popoldanskem času
od 14.00 do 18.00
- na e-naslov: narocanje.spela.jereb-pisljar@zd-lj.si
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Zdravniška opravičila
Zdravniška opravičila so obvezna, če gre za daljše odsotnosti
dijaka in v primeru, da bi starši želeli v skladu  z 16. členom
Pravilnika o ocenjevanju znanja v srednjih šolah uveljaviti
oprostitev sodelovanja dijaka pri pouku iz zdravstvenih razlogov.
V tem primeru starši ali dijak zaprosijo osebnega ali šolskega
zdravnika, da izda zdravniško potrdilo. Potrdilo ne vsebuje
diagnoze, pač pa mora biti iz njega natančno jasno, za kateri
predmet v celoti ali za katere dejavnosti znotraj enega ali več
predmetov je dijak oproščen in za koliko časa.

Športna vzgoja
Redni pouk športne vzgoje poteka z različnimi vsebinami v
športnih objektih Tivolija (fitnes, aerobika, plavanje, športne igre,
namizni tenis, plezanje, aktivnosti v naravi, samoobramba,
badminton, tenis). Organiziramo zimske (smučanje, deskanje) in
poletne (potapljanje, jadranje) športne tabore in športne dneve.

Šolska prehrana

Organizator šolske prehrane
Za organizacijo šolske prehrane skrbi organizator šolske prehrane
Jurij Robič, ki mu lahko pošljete predloge v zvezi s prehrano na
e-naslov: jurij.robic@gjp.si, telefon 01 620 42 25.

Dobavitelj šolske prehrane
Na osnovi sprejetega zakona o subvencioniranju dijaške tople
prehrane smo na Gimnaziji Jožeta Plečnika Ljubljana za
dobavitelja tople dijaške prehrane izbrali podjetje SLOREST.
Jedilniki so objavljeni na šolski spletni strani.
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Organizacijski čas šolske prehrane
Malica je organizirana v glavnem odmoru (10.25–10.55) po
razporedu v jedilnici ali v razredu. Kosila so na voljo po pouku v
jedilnici. Popoldanska malica je organizirana v glavnem odmoru
(15.50–16.10) v jedilnici, razen ob torkih, ko je malica 8. šolsko
uro. Dnevni razpored malicanja po razredih in v jedilnici je
objavljen na šolski spletni strani.

Dietni obroki
V primeru potrebe po dietnem obroku se obrnite na organizatorja
šolske prehrane.

Cena obrokov in subvencioniranje malice
Šolska malica je lahko subvencionirana (100 %, 70 %, 40 %).
Cena brez subvencije je 2,42 €. V razdelilni kuhinji dijakom
ponujamo tudi zajtrk (1,40 €) in šolsko kosilo (3,40 € ali 4,20 €).

Staršem ni potrebno oddajati vlog za uveljavljanje
subvencioniranja malice in kosila. Šole bodo upoštevale uvrstitev
v dohodkovni razred v odločbi o otroškem dodatku ali državni
štipendiji na podlagi izmenjave podatkov med Ministrstvom za
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Ministrstvom
za izobraževanje, znanost in šport ter ustrezno znižale višino
položnice za malico in kosilo. Še vedno pa je za pridobitev
subvencije potrebna prijava na malico v šoli. Če malica ni
prevzeta ali odpovedana, MIKZ ne subvencionira obroka.

Prijava na šolsko prehrano
Starši ali skrbniki prijavijo dijaka na šolsko prehrano za 1. letnik
ob vpisu, za ostale letnike z elektronsko prijavo na Portalu za
starše v eA za naslednje š. l., med šolskim letom pa kadarkoli z
izpolnjenim obrazcem, ki ga prejmejo v tajništvu šole, na spletni
strani šole ali pri organizatorju šolske prehrane in ga oddajo v
tajništvu šole ali preko e-pošte pošljejo organizatorju šolske
prehrane.
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Preklic prijave (naročniškega razmerja) na šolsko prehrano
Prijavo na prehrano se prekliče z izpolnjenim in s strani staršev
podpisanim obrazcem, ki je na voljo v tajništvu šole in je oddan v
tajništvo šole ali organizatorju šolske prehrane, osebno ali po e-
pošti. Kadarkoli med šolskim letom se lahko dijak ponovno
prijavi po postopku za prijavo malice.

Odjava od posameznih obrokov
V primeru bolezni oz. odsotnosti je odjava obroka možna za
naslednji dan, če dijak odjavi malico do 9.00. Odjava poteka
izključno preko eA s klikom na Odjavo. Če dijaki zamudijo čas
za odjavo, so okna za odjavo blokirana. Telefonskih, pisnih ali
osebnih odjav od malice za določene dneve šola ne sprejema.

Izbira menijev
Dnevno zagotavljamo do osem menijev, od katerih so štirje mesni
(topli ali hladni) in štirje brezmesni (topli ali hladni). Izbira
menijev poteka preko eAsistenta. Dijak se vpiše v sistem na
spletnem naslovu e-Asistenta s svojima uporabniškim imenom in
geslom, ki ju prejme na začetku izobraževanja, nato pa klikne na
levi modul Dijaki. Potem izbere Prehrana in odprejo se meniji,
kjer mora, če želi spremeniti meni, najprej odjaviti starega, ki ga
je izbral ob prijavi, nato pa prijaviti novega. Izbira je možna do
21. ure za 7 dni vnaprej.

Evidentiranje in obračun prevzetih obrokov
V jedilnici je obvezna uporaba dijaške izkaznice za identifikacijo
dijaka, ugotavljanje naročenega obroka in evidentiranje
prevzetega obroka. V razredu je evidentiranje izvedeno
avtomatično s tretjo uro prisotnosti; eA avtomatično manjkajoče
dijake (3. ura) evidentira kot dijake, ki niso prevzeli obroka, kar
se upošteva tudi pri dodeljevanju subvencij.

Malica na športnem dnevu, enodnevnih ekskurzijah
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Na dan športnega dneva in enodnevne ekskurzije bo vsa prerana
odpovedana. Dijaki se lahko na suho malico prijavijo in jo v tem
primeru prejmejo ob vstopu na avtobus. Vsi ostali morajo malico
prinesti s seboj.

Malica v primeru zobozdravniškega pregleda in splošnega
sistematskega pregleda
Malica in kosilo sta na dan, ko ima razred organiziran
zobozdravniški pregled, organizirana po običajnem razporedu.
Šolska svetovalna služba organizatorju prehrane posreduje
sezname zdravniških sistematskih pregledov. Organizator
prehrane malico in kosilo na dan, ko ima razred organiziran
sistematski pregled, odjavi.

Malica v času OIV
Vsa prehrana za te dni bo odpovedana, kdor jo želi dobiti, se
nanjo vnaprej prijavi.

Odgovornosti dijakov in rediteljev
Na šoli spodbujamo pravočasno odjavljanje obrokov in si
prizadevamo za čim manj odpadne hrane, pravilno ločevanje
bioloških odpadkov in embalaže. Spodbujamo pitje nesladkanih
pijač, navadne vode in sledimo ostalim smernicam zdravega
prehranjevanja. Dijakom nudimo dodatne aktivnosti s področja
zdravega prehranjevanja in zdravega načina življenja preko
različnih projektov in tekmovanj. Dijaki lahko o šolski prehrani
razpravljajo v okviru mladinskih ur, v dijaškem parlamentu ...
Učitelj, razredniki in dijaki si skupaj prizadevamo za upoštevanje
šolskih pravil. Če razred malica v razredu, odideta reditelja 5 min
pred koncem 3. šolske ure po malico. Reditelja nadzorujeta
ločevanje odpadkov v razredu in odnašata ločene ostanke malice
pred koncem glavnega odmora iz razreda. Opozarjata sošolce in
odgovarjata, da ostanki malice in embalaža ne ostanejo v razredu,
na hodniku, avli ali v koših.
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V šolski jedilnici je kotiček z neprevzeto malico, ki jo lahko v
jedilnici poje kdorkoli.

Prevozi v šolo
Dijaki lahko pridobivajo subvencionirane mesečne vozovnice
preko spletne aplikacije na portalu: http://www.ijpp.si/portal
Upravičenec do subvencioniranega prevoza je vlagatelj s statusom
dijaka, ki ima bivališče najmanj 2 km oddaljeno od kraja
izobraževanja in se izobražuje po javno veljavnih izobraževalnih
ali študijskih programih.

Vse informacije glede subvencioniranih prevozov za dijake in
študente so dostopne na spletnem portalu subvencioniranega
javnega potniškega prometa, na povezavi: http://www.ijpp.si/.
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8. ZAKONODAJA, PRAVILNIKI, ŠOLSKA
PRAVILA

S 1. 9. 2018 je stopil v veljavo nov Zakon o gimnazijah, ki ga v
celoti objavljamo. V skladu z določbami tega zakona pa od 1. 9.
2018 veljajo tudi novi pravilniki:
Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah,
Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah,
Pravilnik o šolskem koledarju,
Pravilnik o prilagoditvah šolskih obveznosti dijakom v srednjih
šolah,
Pravilnik o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju,
Pravilnik o obrazcih in javnih listinah v srednješolskem
izobraževanju,
Pravilnik o vpisu v srednje šole.

Šolska pravila so v celoti v fazi prenove. Do sprejetja novih
veljajo stara pravila, razen v členih, ki so v nasprotju z novo
zakonodajo. Ko bodo potrjena nova pravila, bodo takoj objavljena
na šolski spletni strani.
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Konzorcij šol za SKKJ je partner preko EF Univerze v  Ljubljani:
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