
 

 

Jesenice, 16. 5. 2019 

 

OKROŽNICA ZA DIJAKE NIŽJIH LETNIKOV  

ORGANIZACIJA POUKA DO KONCA ŠOLSKEGA LETA 2018/2019 

 Bliža se zaključek šolskega leta 2018/2019 in matura za dijake 4. letnikov. Zaradi tega bi vas, dijaki nižjih 

 letnikov, radi opozorili na posebnosti v organizaciji in izvedbi pouka:  

- Torek, 14.5.2019: dijaki splošnih oddelkov boste od razrednikov  prejeli Pristopno izjavo za Šolski sklad 

za šolsko leto 2019/20 in obrazec o plačevanju obveznosti. V izjavi je navedeno čemu so namenjena 

sredstva iz Šolskega sklada in upamo, da se bo večina staršev odločilo za podpis pristopne izjave. 

Razrednikom oddajte podpisane pristopne izjave  najkasneje do  petka, 17. 5. 2019. 

Prosim, da starši  plačajo prispevek  za Šolski sklad za šolsko leto 2019/20 do torka, 18. 6. 2019. Če 

tega ne bodo storili boste morali dijaki vrniti ključke garderobnih omaric razredniku zadnji dan pouka,  v 

ponedeljek, 24. 6. 2019.   

Starši dijakov, katerih družine so se znašle v finančni stiski, naj naslovijo na ravnateljico prošnjo z dokazili 

za sofinanciranje obveznih dejavnosti ( športni in kulturni dnevi, obveznih ekskurzij, taborov,…) iz 

Šolskega sklada.  

Prosim, da starši poravnajo vse še neplačane obveznosti v šolskem letu 2018/19. V nasprotnem primeru 

bomo prisiljeni izvesti izvršbo.  

- Ponedeljek, 20. 5. 2019: druga redovalna konferenca za dijake 4. letnika in maturitetnega tečaja ter  

popoldne od 16.00 do 17.00 zadnje popoldanske govorilne ure v šolskem letu 2018/2019 za starše vseh 

dijakov  Gimnazije Jesenice.  

- Torek, 21. 5. 2019: sprevod maturantov skozi Jesenice ter prireditev Predaja ključa s slovesom 

maturantov. Dijaki četrtih letnikov se ob 7.40  se bodo pred drugim vhodom s klančino fotografirali  z 

razrednikom. Ob 8.00 se  bodo z razredniki zbrali na Trgu Toneta Čufarja in se skupaj z dijaki Srednje šole 

udeležili sprevoda skozi Jesenice ter plesa četvork na parkirišču pod stavbo občine Jesenice. Nato se  bodo 

vrnili do gimnazije, in se sprehodili skozi stavbo naše gimnazije.  Predvidoma ob 10. 10 so bo pričela v 

veliki telovadnici prireditev predaje ključa znanja tretješolcem in litanij ter  podeljevanja nagrad in pohval 

najuspešnejšim dijakom 4. letnika,.   

Za ozvočenje in pripravo prostora dogodka bodo poskrbeli dijaki 3. letnika, za pospravljanje telovadnice po 

zaključku dogodka pa dijaki 1. letnika. 

Vsi dijaki nižjih letnikov imate 3. šolsko uro malico in do 10.10 se zberete v veliki telovadnici. Izjema so 

dijaki, ki imajo 3. šolsko uro napovedano pisno ocenjevanje. Ti dijaki imajo malico takoj po prireditvi. 

Po prireditvi bodo dijaki 4. letnika v matičnih učilnicah prejeli spričevala, dijaki nižjih letnikov pa boste 

nadaljevali z rednim poukom. 



 

 

- Sreda, 22. 5. 2019:  prejeli boste prijavnice za malico v šolskem letu 2019/20. Prosim, da podpisane 

prijavnice  do ponedeljka, 27. 5. 2019  vrnete  razredniku. 

- Do četrtka, 23. 5. 2019: vrnete razredniku izpolnjene vpisnice v  višji letnik.  

- Četrtek, 23. 5. 2019: dijakom  letošnjih 1. letnikov bodo razredniki izročili  za starše v podpis soglasje za 

sodelovanje na jesenskih šolah v naravi. Prosim, da podpisana soglasja vrnete razrednikom  do petka, 31. 

5. 2019. 

- Petek, 24. 5. 2019: dan šole. 

- Ponedeljek, 27. 5. 2018: na spletni strani gimnazije bodo objavljene naročilnice za učbeniški sklad za 

šolsko leto 2019/20. Najkasneje do srede, 19. 6. 2019 morajo dijaki  oddati izpolnjene naročilnice naši 

knjižničarki, Mileni Gerbec  – lahko tudi preko elektronske pošte. 

- Od srede, 29. 5. 2019 do petka, 14. 6. 2019 pisni izpiti na Maturi 2019:  

sreda, 29. 5. 2019 (slovenščina – druga izpitna pola), četrtek, 30. 5. 2019, ( psihologija),  petek, 31. 5. 2019  

(biologija), sobota, 1. 6. 2019 (angleščina), ponedeljek, 3. 6. 2019  (geografija),  četrtek, 6. 6. 2019 

(nemščina), petek, 7. 6. 2019 (zgodovina),  sobota, 8. 6. 2019 (matematika), ponedeljek, 10. 6. 2019 

(kemija), sreda, 12. 6. 2019  (informatika), petek, 14. 6. 2019 (fizika).  

Vse dni bo hkrati z maturo potekal redni pouk – zato vas že sedaj prosimo, da spremljate zamenjave 

učilnic zaradi pisanja mature v učilnicah na podstrešju ter v času pisanja mature upoštevate navodila 

dežurnih dijakov.  

Dijaki nižjih letnikov ne pozabite, da boste tudi vi želeli mir na šoli, ko boste sami opravljali maturo. 

- Od srede, 12. 6. 2019 do petka, 14. 6. 2019 med 8. 25 in 12.30: dijaki nižjih letnikov  vračate učbenike  iz 

učbeniškega sklada.  

Dijaki, ki imajo izpite lahko zadržijo učbenike, katere potrebujejo za pripravo na izpit. Na to 

opozorijo gospo knjižničarko, ko vračajo ostale učbenike. Takoj po uspešno opravljenem izpitu 

vrnejo še te učbenike. 

Če dijaki ne boste vrnili učbenikov bomo prisiljeni zaračunati razliko med izposojnino in ceno knjige. 

- Četrtek, 20. 6. 2019: zadnji dan organizirane malice. 

- Petek, 21. 6. 2019: druga redovalna konferenca za dijake nižjih letnikov.  

- Četrtek, 20. 6. 2019:  zadnji rok za prijavo na izpite na spomladanskem roku. 

- Ponedeljek, 24. 6. 2019 ob 10.00 uri v veliki telovadnici: proslava ob Dnevu državnosti ter podelitev nagrad 

in priznanj najuspešnejšim dijakom. Po zaključku prireditve dijaki v matični učilnici prejmete od razrednikov 

spričevala.  

Prosim, da vsi dijaki izpraznite garderobne omarice, ker jih bomo med počitnicami generalno očistili.  

V primeru, da boste pustili svoje stvari v garderobnih omaricah ne prevzamemo odgovornosti za  

le –te. 

- Torek, 26. 6. 2019: objava razporeda izpitov na pomladanskem roku na spletni strani šole in oglasni deski v 

šoli.  



 

 

- Od srede, 26. 6. 2019 do petka, 28. 6. 2019::  organizirana priprava na izpite. 

- Ponedeljek, 1. 7. 2019: začetek pomladanskega roka izpitov.  

- Dva dni po zadnjem dnevu pomladnega roka izpitov, predvidoma od ponedeljka, 8. 7. 2019 boste dijaki 

v tajništvu šole lahko prevzeli spričevala po spomladanskem roku izpitov. 

- Petek, 5. 7. 2019: zadnji rok za prijavo na jesenski rok izpitov.   

- Petek, 12. 7. 2019: objava razporeda  izpitov na jesenskem roku izpitov  na oglasni deski in na spletni strani 

šole. 

- Od ponedeljka, 15. 7. 2019 do petka, 2. 8. 2019: kolektivni dopust na Gimnaziji Jesenice   

- Od petka, 16. 8. 2019 do četrtka, 22. 8. 2019: jesenski rok izpitov. 

- Petek, 23. 8. 2019: redovalna konferenca po jesenskem roku izpitov. 

- Torek, 24. 9. 2019 ob 18. uri v veliki telovadnici Gimnazije Jesenice: Svečani sprejem maturantov 

generacije 2019 in njihovih staršev.  

 

 

Želim vam veliko pozitivne energije in uspehov ob zaključku šolskega leta. 

 

 

Prijazen pozdrav 

 

                                                                                                                              Ravnateljica:  

                                                                                                                              mag. Lidija Dornig 

 

 

 


