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ZAČETEK ŠOLSKEGA LETA

• Vpisano število dijakov: 414

• Izobraževalni programi: gimnazija, ekonomski tehnik, strojni tehnik,
ekonomski tehnik (3 + 2), mizar, oblikovalec kovin – orodjar, trgovec,
obdelovalec lesa, (izobraževanje odraslih)



POUK

Model B-SŠ:

- pouk v šoli (IS, ITS, ŠV), matične učilnice,

- uporaba mask v skupnih prostorih, razkuževanje, razdalja,

- garderobe,

- obravnava ob sumu na COVID-19: po protokolu.



POUK

Model B-SŠ:

- komunikacija in spletne učilnice eA, ZOOM.

Opravljena prva prijava v XOOLTIME učilnice, dijaki so registrirali svoj
AAI račun: s tem imajo geslo za šolski WiFi in dostop do množice orodij
(Arnes učilnice, Office 365, Teams, Arnes Vox, Arnes Filesender, Eduram,
Zoom – legalna uporaba MS aplikacij). Geslo je aktivno vsa leta šolanja
na GSŠK.



MALICA

Model B-SŠ:

- malica v matičnih učilnicah,

- malico prinašajo in odnašajo reditelji,

- prijava in odjava na malico.



POUK in PROJEKTI

OBJEM in PISNA SPRETNOST

- Bralna pismenost in razvoj slovenščine (slovenščina kot učni jezik, razumevanje

besedil, odziv na besedilo in tvorjenje besedil, kritično branje, motiviranost za branje)

- Referat in seminarska naloga (kot besedilna vrsta, nastajanje strokovnega besedila, 

povzemanje, citiranje, navajanje virov, literature, raziskovanje dane teme)



POUK in PROJEKTI

PODJETNOST - sposobnost posameznika za uresničevanje lastnih zamisli, ki

vključuje ustvarjalnost, inovativnost in sprejemanje tveganj ter sposobnost načrtovanja in

vodenja projektov za doseganje ciljev:

- avtentične naloge (realni kompleksni problemi, ki zahtevajo poglobljeno razumevanje učne 

snovi ter učinkovito in kreativno uporabo pridobljenega znanja v novih situacijah),

- e-vsebine (izobraževanje, e-table), 



POUK in PROJEKTI

- eko šola (izobraževanje in osveščanje mladih o trajnostnem razvoju),

- formativno spremljanje (razvijanje in uporaba strategije, ki spodbuja

sodelovanje in izmenjavo izkušenj med deležniki učenja),

- ITS (več predmetov s skupnimi interdisciplinarnim ciljem in končno nalogo za

izvedbo),



POUK in PROJEKTI

- karierna orientacija (spodbujanje razvoja kompetenc vodenja lastne 

kariere pri dijakih skozi vsa štiri leta izobraževanja na šoli: spoznavanje 

sebe, priložnosti v okolju, veščine odločanja, veščine za prehod),

- medpredmetni pouk (smiselno povezovanje učnih vsebin različnih 

predmetov in obravnava vsebin z različnih zornih kotov),



POUK in PROJEKTI

- naj razred (spodbujanje k večji in vsestranski aktivnosti dijakov znotraj 

in izven šole),

- učenje učenja (strategije za učinkovito učenje).



POUK in PROJEKTI

- ERASMUS+ (praksa dijakov v tujini)

- POPESTRIMO ŠOLO (jezikovne kompetence - sporazumevanje v

materinem in tujih jezikih, informacijska pismenost - uporaba IKT, učenje

učenja, ustvarjalnost, inovativnost ter podjetništvo in podjetnost v povezavi

s karierno orientacijo, socialne kompetence)



ŠOLSKA PRAVILA in PRAVILNIKI

• Šolska pravila

• Šolska pravila ocenjevanja 

• Pravilnik o organiziranju in izvajanju ID/OIV

• Pravilnika o prilagajanju obveznosti za dijake s statusom

www.gssk.si

v zavihku O šoli/Pravilniki in šolska pravila ali Dijaki/Pravilniki in šolska 
pravila

http://www.gssk.si/


ŠOLSKA PRAVILA

- Hišni red

- Pravila na ekskurzijah, v knjižnici, laboratoriju, računalniških učilnicah,
šolski kovinarski in lesarski delavnici

- Obveščanje o odsotnosti in opravičevanje

- Uporaba mobilnih telefonov pri pouku

- Vzgojni ukrepi

- Zamujanje ali predčasno odhajanje od pouka



OCENJEVANJE

Ocenjevanje poteka v skladu s pravilniki, šolskimi pravili ocenjevanja in
kriteriji aktivov

Kriteriji so dosegljivi na šolski spletni strani v zavihku Učitelji/Predmeti in
kriteriji



INTERESNE DEJAVNOSTI/OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE

• Organizacija ID oz. OIV oz. udeležba na dogodkih je dopustna (npr.
koncertih, proslavah, razstavah itd.). Pri tem se dijaki različnih oddelkov
ne mešajo med seboj in je med njimi ves čas zagotovljena ustrezna
razdalja (1,5 metra do 2 metra). Izvedba ekskurzij je odvisna od razmer
na destinaciji. Sprotno usklajevanje.

• Do nadaljnjega ni obšolskih dejavnosti (krožki).



MATURANTSKI PROTOKOL

• Maturantski ples (?)

• Druga oblika zaključka (?)



Z RAZREDNIKI

• Izvolitev predstavnika staršev v svet staršev

• Predmetniki

• Sodelovanje s starši: govorilne ure ob četrtkih med 16.00 in 18.00
(prvi četrtek v mesecu)

• Statusi

• Šolska pravila, šolska pravila ocenjevanja, oblike pomoči

• GDPR kode

• Razno



HVALA ZA VAŠO POZORNOST


