
Dejavnosti na šoli

Krožki in delavnice
Likovno-kiparska delavnica - dijakom približa likovno govorico ter slikarske in 
kiparske tehnike. Pripravijo razstavo.
Fizikalno-tehniËni krožek - teoretiËno in praktiËno poglablja znanja na fizikalno-
tehniËnem podroËju.
Astronomski krožek - razvija veselje do opazovanja zvezdnega neba in razis-
kovanja nebesnih pojavov.
Literarni veËeri - skupina, ki pripravlja literarne veËere, vabi v goste razliËne 
literarne ustvarjalce.
Dramski krožek in impro liga - dijakom omogoËata  drugaËne naËine izražanja.
Bralna znaËka pri slovenšËini, anglešËini in nemšËini - krepi bralne navade 
naših dijakov.
Biološko terensko delo - poglablja znanje iz biologije, zlasti praktiËno na terenu, 
zato pogosto organizira izlete v razliËne slovenske kraje.
Jezikovni krožki - francoski, latinski, nemški in španski  - poglabljajo znanje 
tujih jezikov in spoznavajo tuje kulture.
Comenius krožek - dijaki v okviru mednarodnega projekta sodelujejo z mladimi 
po Evropi.
Šolski Ëasopis in literarni zbornik -  dijaki izdajajo Ëasopis Jože, Ëasopis v tujih 
jezikih in literarni zbornik.   
Prostovoljno socialno delo - uËenje socialnih vešËin in pomoË dijakom pri uËenju 
ter starostnikom v domovih upokojencev.
RaËunalniški krožek - dijakom posreduje zahtevnejše programe in postopek 
programiranja.
Filmski, dramski in operni abonma - omogoËa oglede filmov, dramskih in 
opernih predstav.
Arhitekturno risanje - uËenje osnov arhitekturnega risanja in  kratek pregled 
zgodovine arhitekture.
Logika in razvedrilna matematika - razvija logiËno mišljenje in pripravlja na 
tekmovanja.
Uporaba moderne tehnologije pri matematiki - za popestritev pouka mate-
matike dijaki uporabljajo raËunalniške programe derive in cabri na grafiËnih 
raËunalih TI-92 ali PC-jih.
Kemijski krožek - poglablja znanje iz kemije s poudarkom na eksperimentalnem delu.
Debatni krožek - razvija kritiËno mišljenje, vzpodbuja posameznikovo zanima-
nje za družbene odnose in dviguje prag tolerance.
Pevski zbor - dijaki nastopajo na prireditvah v šoli in izven nje.
Unesco krožek - vzpodbuja povezovanje med mladimi v UNESCO ASP mreži.

Tekmovanja
Dijaki se z mentorji pripravljajo na razliËna tekmovanja (Cankarjevo tekmovanje, 
tekmovanje iz matematike in logike, šaha, fizike, kemije, tujih jezikov, razliËnih 
športov …), na katerih vsa leta dosegajo lepe uspehe.

Izdelava raziskovalnih nalog                                                         
in sodelovanje v gibanju "Zaupajmo v lastno ustvarjalnost". 

Tabori
Biološki tabor - omogoËa spoznavanje novih ekosistemov, ugotavljanje prilago-
ditev razliËnih živalskih in rastlinskih organizmov v izbranem ekosistemu.
Umetnostnozgodovinski tabor - razvija poseben odnos do kulturne dedišËine.
Športni tabor - zimski (smuËanje, deskanje), letni (tenis, kolesarjenje,vodne 
aktivnosti).
Geografsko-zgodovinski tabor - spoznavanje naravnih in družbenih znaËilnosti 
doloËenega podroËja.
Astronomsko-fizikalni tabor - dijakom približa razsežnosti vesolja in naravnih 
pojavov.
PleËnikov naravoslovni tabor - interdisciplinarno raziskovanje naravoslovnih 
znaËilnosti doloËenega podroËja.
Nemški tabor - raziskovanje na podroËju nemškega jezika.

Interdisciplinarne ekskurzije
Slovenija, zamejstvo (Beneška in koroška Slovenija), strokovni izleti v tujino 
(Italija, Francija, NemËija, Avstrija).

Šport na naši gimnaziji
Pouk poteka v športnih objektih Tivoli (fitnes, aerobika, plavanje, športne igre, 
aktivnosti v naravi, samoobramba, badminton, tenis).

Šolski sklad
Namenjen je pridobivanju sredstev za nadstandard.

Šolska prehrana
Na šoli je organizirana malica; naši dijaki lahko po ugodni ceni kosijo v 
restavraciji Romansa v Maxiju. 

 
Postopek vpisa

Prijava
Prijavo za vpis v 1. letnik izpolnijo vsi, ki se nameravajo v šolskem letu 2008/2009 
vpisati v 1. letnik srednješolskega izobraževanja.
Samo eno prijavo oddajo v svoji osnovni šoli. Dijaki, ki so med letom opustili šolanje, 
se lahko ponovno prijavijo za vpis v srednjo šolo; prijavnico oddajo na matiËni osno-
vni šoli ali neposredno na tisti srednji šoli, kamor se želijo vpisati. UËenci, ki so se 
šolali v tujini, pošljejo prijavo neposredno na srednjo šolo.

Vse srednje šole sprejemajo prijave do torka, 25. 3. 2008. Prijavi za vpis ni potrebno 
priložiti nobenih dokazil o izpolnjevanju pogojev. Lepo pa prosimo, da ne pozabite 
priložiti dveh ovojnic z znamkama in izpisanim toËnim naslovom, kamor bomo pošiljali 
poroËila, da bo obvešËanje potekalo nemoteno.

Ministrstvo za šolstvo in šport bo v  petek, 4. 4. 2008, na spletu posredovalo številËno 
stanje prijav na posamezni srednji šoli.
Na podlagi teh informacij ali zaradi drugih razlogov bo do ponedeljka, 14. 4. 2008, 
mogoËe dvigniti prijavo in jo prenesti na drugo srednjo šolo. Po tem roku prijav za vpis 
ne bo veË mogoËe prenašati, dokler ne bo konËan postopek za izbiro kandidatov na 
šolah z omejitvijo vpisa.
Ministrstvo za šolstvo in šport bo v sredo, 23. 4. 2008, na spletu objavilo stanje 
prijav po prenosih na dan 14. 4. 2008. Na enak naËin bodo v Ëetrtek, 8. 5. 2008, 
javno objavljeni podatki o omejitvah vpisa ter dopolnitvah razpisa (splet).

Omejitev vpisa
Ëe bo število prijavljenih kandidatov do 14. 4. 2008 veËje od števila razpisanih 
mest, bomo zaprosili za omejitev vpisa. UËence bomo o sklepu ministrstva  glede 
vpisa na našo šolo pisno obvestili do  ponedeljka, 12. 5. 2008.

Potek vpisa
Prijavljeni kandidati bodo od ponedeljka, 16. 6. 2008, do vkljuËno srede, 
18. 6. 2008, do 14. ure prinašali potrebne dokumente na srednje šole.
Na tistih šolah, ki ne bodo omejile vpisa, bodo takoj vpisani; na šolah z omejitvijo 
vpisa pa bo v petek, 20. 6. 2008, ob 8.30. uri, objava rezultatov prvega kroga 
izbirnega postopka in vpis uËencev, ki so bili uspešni.
Istega dne bodo uËenci, ki v prvem krogu niso bili uspešni, seznanjeni z možnostmi 
v drugem krogu. Na srednjih šolah, kjer so oddali prvo prijavo, jim bodo tudi 
razdeljena ustrezna gradiva.
Vnašanje podatkov za drugi krog izbirnega postopka bo potekalo do torka, 
24. 6. 2008, do 16. ure. Objava rezultatov drugega kroga izbirnega postopka in 
prostih mest bo na srednjih šolah v petek, 27. 6. 2008, ob 9. uri. Vsi uËenci, ki 
bodo uspešni v drugem krogu, bodo vpisani do ponedeljka, 30. 6. 2008 (do 14. ure).
MŠŠ bo v sredo, 2. 7. 2008, na spletu objavilo število še prostih mest na pos-
ameznih srednjih šolah. Vpis na te šole bo do zapolnitve mest oziroma do petka, 
29. 8. 2008, do 14. ure. 

Gimnazija Jožeta PleËnika Ljubljana 
ŠubiËeva 1, 1101 Ljubljana

ravnateljstvo: 01/42 508 54    
tajništvo - telefon in faks: 01/25 111 82 
svetovalna služba: 01/42 508 56
e-pošta: gjp@guest.arnes.si
spletna stran: http://www.gjp.si
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V vzpodbudnem okolju 
do znanja za jutri!

Drage uËenke in dragi uËenci, 
spoštovani starši, lepo vas pozdravljamo 
na predstavitvi programa in vizije 
Gimnazije Jožeta PleËnika Ljubljana.
Naše dijakinje in dijaki pridobivajo 
znanje z lastno aktivnostjo ob strokovni 
pomoËi profesoric in profesorjev ter tako 
vsestransko razvijajo svoje sposobnosti. 
Ustrezno jih pripravimo za maturo in za 
reševanje mnogih življenjskih vprašanj. 
Posebno pozornost namenjamo 
uËenju tujih jezikov, družboslovju, 
raziskovalni ustvarjalnosti, estetski in 
umetnostni vzgoji, kulturi medosebnih 
odnosov, skupinskemu delu, športnim 
aktivnostim in tudi strokovnim 
ekskurzijam.

Vizija naše šole je vizija šole, 
v kateri se udejanjajo spoštljivi 
odnosi, kjer se prepletata 
ustvarjalnost in mladostna iskrivost
in kjer se pridobljeno znanje izraža 
v uspehih in zadovoljstvu.
Dijakinje in dijaki, profesorski zbor 
ter sodelavke in sodelavci šole vas 
z veseljem priËakujemo! 

               

Š T E V I L O  U R  N A  T E D E N

Predmetnik splošne gimnazije predvideva od drugega letnika naprej doloËeno 
število izbirnih ur, ki jih bo naša gimnazija razporedila med obvezne maturitetne 
predmete, tuje jezike, naravoslovne in družboslovne predmete. Pri natanËnejšem 
razporejanju predmetov pa bomo morali predmetnik naše gimnazije oblikovati v 
skladu z navodili Ministrstva za šolstvo in šport in v skladu s sklepom Strokovnega 
sveta Republike Slovenije, zato v naslednji ponudbi lahko pride do sprememb.

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

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

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

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

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

1.F Splošni program s poglabljanjem tujih jezikov 
Tuji jeziki: anglešËina, nemšËina in italijanšËina ali latinšËina
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: anglešËina, nemšËina in francošËina ali španšËina
Tretji tuji jezik bodo dijaki imeli v 2. in 3. letniku. V 4. letniku bodo poglabljali 
obvezne in izbirne maturitetne predmete. 

Pri  razporejanju sprejetih dijakov v predvidene oddelke bomo njihove želje 
upoštevali  v skladu z organizacijskimi možnostmi šole.

Obvezne izbirne vsebine

1. a) Obvezni del
- državljanska kultura 15 ur
- knjižniËna informacijska znanja 15 ur
- kulturno-umetniške vsebine 15 ur
- športni dnevi  35 ur
- zdravstvena vzgoja 15 ur
- vzgoja za družino, mir in nenasilje 15 ur
- kulturno-umetniške vsebine z: a) likovnega podroËja 18 ur

b) glasbenega podroËja 18 ur
b) Izbirni del vsebin
Dijaki lahko prosto izbirajo:
- iz kataloga obveznih izbirnih vsebin, ki ga pripravi Zavod RS za šolstvo
- iz kataloga obveznih izbirnih vsebin šole, ki je del letnega delovnega  naËrta

Šola doloËi nekatere vsebine iz obeh katalogov kot obvezno ponudbo šole:
- logika  15 ur
- medpredmetne vsebine z ekskurzijo, taborom itd. 15 ur
- metodologija raziskovalnega dela 15 ur
- obvladovanje tipkovnice 15 ur 
- prostovoljno socialno delo 15 ur
- prva pomoË 15 ur
- športni tabori in šole v naravi 15 ur
- uËenje za uËenje 15 ur
- verstva in etika 15 ur

2. Ure izven šole
DoloËene ure lahko opravijo dijaki v organizacijah izven šole (npr. jezikovni 
teËaji, glasbena šola, abonmaji, športne dejavnosti …).

ZakljuËek izobraževanja

Izobraževanje po programu gimnazija se zakljuËi z maturo. Matura omogoËa 
nadaljevanje šolanja na fakultetah in visokih strokovnih šolah.
Matura (zunanje preverjanje znanja) obsega naslednje predmete:
- slovenšËina
- matematika
- tuji jezik
- dva izbirna predmeta
Za maturo dijaki poleg obveznih predmetov (slovenšËina, matematika, tuji 
jezik) izberejo dva izbirna predmeta. Izbirajo lahko med naslednjimi predmeti: 
tuji jeziki, zgodovina, umetnostna zgodovina, geografija, biologija, kemija, 
fizika, psihologija, sociologija in filozofija.

Predmetnik splošne gimnazije

P R E D M E T

Obvezni štiriletni predmeti

SlovenšËina

Matematika

Prvi tuji jezik

Drugi tuji jezik

Zgodovina

Športna vzgoja

Obvezni predmeti

Glasba

Likovnost

Geografija

Biologija

Kemija

Fizika

Psihologija

Sociologija

Filozofija

Informatika

S K U P A J

Ure za izbirne predmete

Obvezne izbirne vsebine

S K U P A J  U R E

1.L

4

4

3

3

2

3

1,5

1,5

2

2

2

2

2

32

0

90

32

2.L

4

4

3

3

2

3

2

2

2

2

2 

 

29

3

90

32

3.L

4

4

3

3

2

3

2

2

2

2

 

 2

 

29

3

90

32

4.L

4

4

3

3

2

3

 2

21

8-12

30

29-33

STANDARD

560

560

420

420

280

420

52+18*

52+18*

210

210

210

210

70

70

70

70

3884

490-630

300

4374-4514

MATU. STAN.

560

560

420

420

280

280

315

315

315

280

280

280

* 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 

Anton Grosek, ravnatelj

O šoli

Gimnazija Jožeta PleËnika Ljubljana deluje v zgradbi na ŠubiËevi 1, ki jo je 
projektiral arhitekt, po katerem se imenuje od leta 1997.

Šola  ima bogato tradicijo, na katero smo ponosni. Ob stoletnici dela leta 1997 
je izšel zbornik, v katerem so zapisana vsa imena dotedanjih maturantov in 
profesorjev. 

Prizadevamo si, da bi tradicijo dobre šole nadaljevali in razvijali. Tako se 
naša gimnazija poleg kakovostnega pouka  že vrsto let odlikuje z bogato 
ponudbo možnosti za uËenje tujih jezikov (nemšËine, francošËine, italijanšËine, 
španšËine in latinšËine), številnimi obšolskimi dejavnostmi, zvezdno 
opazovalnico Pavla Kunaverja ter strokovnimi ekskurzijami doma in v tujini. 
 
Na PleËnikov rojstni dan organiziramo SreËanja, na katerih  se sedanji dijaki 
sreËajo z nekdanjimi, danes priznanimi strokovnjaki in ustvarjalci. SreËanjem 
sledijo PleËnikovi dnevi, ko naši dijaki predstavijo svojo pestro ustvarjalnost.

Leta 1997 smo se vkljuËili v Unescovo mednarodno mrežo šol. S Ëlanstvom 
smo se obvezali, da bomo v okviru šolskega dela dijake še posebej osvešËali, 
izobraževali in vzgajali za aktivno uresniËevanje Unescovih naËel: vzgoja za 
mir, Ëlovekove pravice in demokracijo, medkulturna strpnost in sožitje, okoljska 
vzgoja ter vloga posameznika v obdobju globalizacije in novih medijskih 
razsežnosti.

Sodelujemo v mednarodnih projektih  Comenius  in  Kulturna dedišËina v 
rokah mladih.
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