Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica
vam prijazno in na široko odpira vrata v svet znanja, kulture in
umetnosti …
V idiličnem naravnem okolju sredi polja, poleg gozda, na pol poti med
Ljubljano in Novim mestom, v miru, ki ga zmoti le ptičje petje ali šelestenje
listov dreves, že sedemdeset let okoliška mladina nabira znanje in se
vzgaja za polno in uspešno življenje. Izvajamo programa splošna gimnazija in
ekonomski tehnik.
Od dijakov pričakujemo delavnost, prizadevnost in natančnost. Obenem
pa nam strokovnost in jasne vrednote narekujejo skrb za potrebe vsakega
posameznika. Vsak je pomemben.
Naš cilj so vzgojeni dijaki z bogatim znanjem, to pa jim zagotavlja lep
uspeh na maturi, kar je odlična podlaga za poklic, nadaljnje šolanje in uspešno
življenje.
Postanite tudi vi kamenček v pestrem mozaiku naših dijakov!
Milan Jevnikar, ravnatelj

ORGANIZACIJA POUKA
Pouk poteka samo v dopoldanskem času, praviloma od 8.00 do 14.10. Če se
dijaki pri posameznih predmetih delijo v skupine, začnejo pouk izjemoma ob 7.10, nekateri (v zaključnih letnikih) pa zaključijo tudi ob 15. uri.
PREVOZI
Veliko dijakov prihaja v šolo z javnimi prevoznimi sredstvi. Vozni redi
avtobusov in vlakov so usklajeni z začetkom in koncem pouka. Ob konicah
avtobusi pripeljejo dijake do šole in jih od tod tudi odpeljejo. Dijaki lahko z eno
vozovnico uporabljajo vse javne prevoze na relaciji od doma do šole.
MALICA
Imamo lastno kuhinjo, ki za dijake vsak dan pripravlja sveže obroke.
Dijaki lahko izbirajo med mesnim in brezmesnim obrokom. Šolsko malico
pripravljamo po načelih zdrave prehrane.
Organizacijo šolske prehrane ureja Zakon o šolski prehrani.

UČBENIŠKI SKLAD
Na šoli je učbeniški sklad, v katerem si dijaki lahko izposodijo vse
potrebne učbenike. V množici najrazličnejših učbenikov, ki jih
danes ponuja knjižni trg, ima učbeniški sklad tiste, ki jih pri pouku
uporabljajo profesorji na naši šoli. Za uporabo knjig se plačuje
obrabnina.

timsko poučevanje, medpredmetne
povezave, projektni dnevi …

PRISLUHNEMO POTREBAM
POSAMEZNIKA

prilagajanje šolskih obveznosti

PONUJAMO

krožke na naravoslovnem, družboslovnem, jezikovnem,
športnem, kulturnem in ekonomskem področju ...

TEKMUJEMO

tekmovanja iz znanja, športna tekmovanja, plesno
tekmovanje …

USTVARJAMO

šolsko glasilo Iskrice, ples, petje, gledališka
dejavnost, likovno ustvarjanje …

PRIREJAMO

šolske proslave, koncert pevskega zbora,
novoletno prireditev, ulično četvorko ...

MEDNARODNO
SODELUJEMO

praksa v tujini, izmenjava s pobrateno šolo iz
Hirschaida, maturantska ekskurzija in strokovne
ekskurzije v evropska velemesta ...

O ŠOLI

POUČUJEMO
SODOBNO

Splošna gimnazija je štiriletni izobraževalni program, ki ga dijak zaključi s splošno maturo.
Med šolanjem omogoča izbirnost, spodbuja ustvarjalnost ter razvija znanje in osebnostne lastnosti,
potrebne za kasnejši uspeh v poklicni karieri in življenju. Zagotavlja dovolj široko splošno izobrazbo in vzpostavlja vednost, ki je skupni temelj za vsa področja univerzitetnega študija.
V gimnazijskem programu je več predmetov, ki so jih učenci srečali že v osnovni šoli, vendar so tu
po vsebini zahtevnejši in obsežnejši.
Predmetnik gimnazije
•

Izvaja se v okviru obveznih izbirnih vsebin.

* Izvaja se v okviru obveznih izbirnih vsebin.

Izbirni predmeti:
•
•
•
•

dijaki si delno sami oblikujejo program,
dijaki izberejo dodatne ure pri predmetih, pri katerih želijo poglobiti znanje,
v drugem in tretjem letniku dijaki izberejo enega od naštetih predmetov: projektno
delo pri naravoslovju, ekonomijo, španščino, francoščino, ruščino, nemščino ali
informatiko,
v četrtem letniku izbirne ure zagotavljajo poglobljeno pripravo na maturo.

Obvezne izbirne vsebine:
dijaki pridobijo znanja in kompetence, ki jih šolski predmeti ne vključujejo.

Vsebina mature:
skupni del: pisni in ustni izpit iz slovenščine, tujega jezika in matematike,
izbirni del: izpit iz dveh predmetov, ki jih dijak izbere iz ponudbe šole. Ta dva
predmeta morata biti v četrtem letniku, zato se bodo dijaki v zaključnem letniku razporedili v skupine glede na izbirne predmete. Razpisani maturitetni predmeti so: angleščina, nemščina, francoščina, španščina, geografija, filozofija,
zgodovina, psihologija, sociologija, biologija, kemija, fizika, informatika.
Priporočamo:
•
•
•

dobro predznanje iz osnovne šole pri večini glavnih predmetov,
zavestno odločenost za dolgotrajnejše šolanje,
vztrajnost pri doseganju postavljenih ciljev.

GIMNAZIJA

•

Ekonomski tehnik je štiriletni izobraževalni program, ki ga dijak zaključi s poklicno maturo
in pridobi naziv ekonomski tehnik/ekonomska tehnica.
Program:
•
je primeren za komunikativne s smislom za organizacijo,
•
usposablja za takojšnjo zaposlitev, samozaposlitev ali nadaljnji študij,
•
povezuje teorijo s prakso,
•
nudi izbirnost v okviru odprtega kurikula (največ ur namenjamo modulu sodobno podjetništvo/osnove turističnega poslovanja, podjetništvo in IK/,
komercialnemu poslovanju in strokovnemu tujemu jeziku).
Ob ustrezni izbiri modulov program omogoča pridobitev naslednjih nacionalnih poklicnih
kvalifikacij:
Modul

Nacionalna poklicna kvalifikacija

Materialno knjigovodstvo
Finančno knjigovodstvo

Knjigovodja

Komercialno poslovanje

Komercialni referent

Upravno-administrativno
poslovanje

Tajnik

Vsebina poklicne mature:
•
skupni del: pisni in ustni izpit iz slovenščine in gospodarstva,
•
izbirni del: pisni in ustni izpit iz matematike ali tujega jezika (po izbiri dijaka) ter
izdelek oziroma storitev in zagovor.
Program daje široko splošno izobrazbo in dovolj strokovnih znanj za takojšnjo
vključitev v delo ali vpis na višje ali visoke strokovne šole. Z dodatno opravljenim
predmetom iz splošne mature pa se dijak lahko vpiše tudi v številne univerzitetne
programe.

EKON. TEHNIK

Predmetnik programa ekonomski tehnik

*68 ur iz odprtega kurikula za poslovni tuji jezik in 34 za pripravo na poklicno maturo.
** Finančno poslovanje in materialno knjigovodstvo.

SPOZNAVNI DAN ZA
DIJAKE PRVIH LETNIKOV

PRAZNIČNI DECEMBER

EKSKURZIJE
(strokovne, maturantske,
za nadarjene in uspešne dijake)

SLOVESNA PODELITEV
MATURITETNIH SPRIČEVAL

VPIS NA NAŠO ŠOLO

Odločitev za poklic ni lahka. Po zaključeni osnovni šoli se ti odpira mnogo
poklicnih poti in med njimi moraš izbrati tisto, ki te bo pripeljala do poklica, v
katerem boš uspešen/uspešna in v katerem boš našel/našla predvsem notranje
zadovoljstvo.
Pred končno odločitvijo za vpis v določen program oziroma poklic še enkrat
temeljito premisli o ustreznosti svoje namere glede na interese in sposobnosti,
možnosti zaposlovanja ter nadaljnjega izobraževanja.

O številu prijavljenih kandidatov in točnem datumu vpisa bomo prijavljene kandidate pisno
obveščali.

VPIS

Če se nameravaš v šolskem letu 2022/2023 vpisati v 1. letnik srednjega
izobraževanja, moraš izpolniti prijavo za vpis v začetni letnik in jo do predvidenega
datuma posredovati na izbrano srednjo šolo. Vpisni postopek je natančno opisan v Razpisu za vpis
za šolsko leto 2022/2023.

