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OB ZAKLJUČKU GIMNAZIJE 

Dijaki opravljajo maturo iz treh obveznih pred-

metov (slovenščine, matematike in tujega jezika) 

in dveh izbirnih predmetov. Možni izbirni pred-

meti so angleščina, nemščina, španščina, biolo-

gija, kemija, fizika, sociologija, geografija, zgodo-

vina, filozofija, psihologija in informatika. 

FOTOUTRINKI  

 Tajništvo: (02) 538 12 60 

 ivica.glavak@gim-ms.si 

 Svetovalna služba: (02) 538 12 71 

 brigita.hari@gim-ms.si 

 Ravnatelj: Roman Činč, prof. 

 (02) 538 12 62, roman.cinc@gim-ms.si 



ZNAČILNOSTI PROGRAMA 

Gimnazijski program je splošnoizobraževalni 

program, ki traja štiri leta  in je namenjen  
nadaljevanju izobraževanja na univerzi.  
Poleg obveznega in izbirnega predmetnika 
dijaki opravljajo med šolskim letom tudi t. i. 
obvezne izbirne vsebine (OIV). To so različne 
dejavnosti med šolskim letom, ki se izvajajo 
poleg pouka in s katerimi dijaki razvijajo svoje 
talente in pridobivajo kompetence za poznejši 
študij in življenje. 

VPIS 

Gimnazija Murska Sobota bo v šolskem        
le tu 2022/2023 izvajala  naslednja                   
vzgojno-izobraževalna programa: 

 splošni program gimnazije                   

(84 vpisnih mest) in 

 športni program gimnazije                              

(18 vpisnih mest) 

Informativna dneva: 11. 2. in 12. 2. 2022 

Učenci oddajo prijave za vpis v prvi letnik     
srednješolskega izobraževanja v svoji osnovni 
šoli do 4. 4. 2022.  

Najpozneje do 25. 4. 2022 lahko učenci  pre-
nesejo prijavo v drugo srednjo šolo. 

Vpis v prvi letnik poteka  med 16. 6. in  

21. 6. 2022. 

UČBENIŠKI SKLAD 

Ob vpisu v prvi letnik se starši in dijaki odloča-
jo za učbeniški sklad, ki jim omogoča izposojo 
predpisanih učbenikov. 

POUK 

V šolskem letu 2021/2022 pouk poteka v 11 od-
delkih splošnoizobraževalnega in v 4 oddelkih 
športnega programa. Našo šolo obiskuje  skupaj 
380 dijakinj in dijakov. 

Sodobno opremljene so vse naše učilnice in spe-

cializirane učilnice (BIO, FIZ, KEM, INF …). 
Imamo veliko telovadnico s tremi vadbenimi pro-
stori in veliko športno igrišče na zunanjih površi-
nah. 

Dijaki so povezani v dijaško  skupnost, v okviru 
katere organizirajo različne dogodke (krst faza-
nov, predaja ključa ipd.), sodelujejo pri pripravi 
dogodkov na GMS in pogosto predlagajo spre-
membe v svoj prid. V dijaški skupnosti so na po-
budo dijakov prvih letnikov zagnali tudi program 

tutorstvo.   

Pouk poteka dopoldne od 7.00 do 13.35. Učna 
ura traja 45 minut, odmori so petminutni. 45 mi-
nut oz. čas ene pro-

ste ure med pou-
kom je namenjen 
p r e h r a n j e v a n j u , 
opravljanju konzul-
tacij, druženju in 
sprostitvi.  

PROJEKTI 

Dijaki in profesorji se vključujejo v številne  
aktualne projekte:  
 DSD diploma 

 Šola ambasadorka EU parlamenta 

 Objem (Bralna pismenost) 

 Podvig (Podjetnost v gimnazijah) 

 Overlooking The Borders (meddržavno so-
delovanje) 

 Jugend debattiert (Mladi debatirajo) 

 Rastem s knjigo 

 Program nadaljnje vzpostavitve IKT infra-
strukture v VIZ (SIO 2020) 

SODELOVANJE S STARŠI 

Sodelovanje s starši poteka  v obliki individu-

alnih   govorilnih ur učiteljev in roditeljskih 
sestankov. Skupne govorilne ure so vsak prvi 
četrtek v mesecu od 15. do 17. ure.  

ŠOLSKA PREHRANA 

Dijaki lahko izbirajo med toplo malico ali naku-
pom različnih priboljškov in napitkov v šolski 
kuhinji. Možno je uveljaviti tudi subvencijo. 

GRADIMO MISLEČI SVET ... …  ŽE OD LETA 1919 


