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NAGOVOR DIREKTORJA ŠOLSKEGA CENTRA KRANJ

Drage dijakinje in dijaki, spoštovani starši!
Na Šolskem centru Kranj smo ponosni, da lahko ponudimo tako pester nabor različnih izobraževalnih smeri
in nivojev, in sicer šolanje na področju srednješolskega strokovnega izobraževanja, strokovne gimnazije in v
kar sedmih višješolskih programih. Praktično vsa izobraževanja, razen strokovne gimnazije, izvajamo tako za
redne dijake in študente kot tudi za tiste, ki se izobražujejo ob delu.
Poleg omenjenega lahko prav vsi izbirate med pestrim naborom strokovnih in splošnih usposabljanj na
Medpodjetniškem izobraževalnem centru, ki je del Šolskega centra Kranj. Živimo v družbi znanja in
vseživljenjskega učenja. Učenje se nikoli ne konča. Pridobljeno znanje posamezniku omogoča izbiro v
življenju, dviga samozavest in spodbuja njegov osebni razvoj.
Vsi zaposleni na šoli se zavedamo, da opravljamo odgovorno delo, zato delamo strokovno in po svojih
najboljših močeh. Želimo si ustvarjalnega sodelovanja z našimi uporabniki.
Na svojem področju želimo biti najboljši, saj izobražujemo za poklice prihodnosti.

Jože Drenovec,
direktor ŠC Kranj
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PREDSTAVITEV ŠOLSKEGA CENTRA KRANJ
Šolski center Kranj je nastal z združitvijo Tehniškega šolskega centra Kranj in Ekonomsko-storitvenega
izobraževalnega centra Kranj, iz katerega se je izločila Ekonomska gimnazija. Tako Šolski center nadaljuje in
združuje bogato tradicijo srednjega izobraževanja kranjskih šol, ki se je začela po drugi svetovni vojni.
Osebna izkaznica Šolskega centra Kranj:
Naziv:
Skrajšan naziv:
Naslov:
Matična številka:
Davčna številka:
Zakoniti zastopnik:
Transakcijski račun:
Telefon:
Telefaks:
Spletna stran:
Elektronski naslov:

ŠOLSKI CENTER KRANJ
ŠC KRANJ
Kidričeva cesta 55, 4000 KRANJ
6286259000
SI12782076
direktor JOŽE DRENOVEC
01100-6000041636 pri Banki Slovenije
04-280-40-00
04-280-40-35
www.sckr.si
info@sckr.si

Na vseh enotah centra izobraževalno delo poteka v sodobnih predavalnicah, učilnicah, laboratorijih in
delavnicah. Vsi zaposleni si prizadevajo, da bi delovali v duhu uporabniku prijazne izobraževalne ustanove.
Zavod ima sklenjene dogovore s preko 300 podjetji in organizacijami, kjer dijaki in študenti lahko opravljajo
praktično usposabljanje. V celotni zgodovini se je vzporedno z rednim izobraževanjem izvajalo tudi
izobraževanje odraslih. Vsebine in programi so bili vezani na programe rednega izobraževanja in potrebe po
strokovnem znanju v gorenjskih podjetjih.
Šolski center Kranj sestavlja pet organizacijskih enot:
• Srednja tehniška šola,
• Strokovna gimnazija,
• Višja strokovna šola,
• Srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola,
• Medpodjetniški izobraževalni center.
Za vse programe, ki jih izvajata Srednja tehniška šola ter Srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola, je
organizirano tudi izobraževanje odraslih.
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Organigram Šolskega centra Kranj
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KAKŠNA GIMNAZIJA JE STROKOVNA GIMNAZIJA
ŠOLSKEGA CENTRA KRANJ?
Strokovna gimnazija ŠC Kranj je manjša tehniška gimnazija, ki je edina te vrste na Gorenjskem.
Na naši šoli dijake odlično pripravimo na študij naravoslovja in različnih področij tehnike, kot tudi
družboslovja in humanistike. Med našimi nekdanjimi maturanti so uspešni diplomanti z vseh področij.
Želimo, da naši dijaki skozi inovativne metode in oblike dela pridobivajo znanja in kompetence, s katerimi
bodo lahko uspešno nadaljevali izobraževanje na višji ravni in se bodo sposobni soočati z izzivi sodobne
družbe ter prevzemati odgovornost za lasten razvoj in napredek. Dijake usposabljamo za projektno delo,
eksperimentalno delo v laboratorijih in na terenu ter za reševanje realnih življenjskih problemov. Pri delu z
dijaki tako spodbujamo sodelovanje, timsko delo, samoiniciativnost, ustvarjalnost in inovativnost.
Naše šolsko življenje pa je več kot samo pouk. Na naši gimnaziji izvajamo tudi različne obšolske dejavnosti in
krožke, kar pomeni, da verjamemo, da obstajata tako čas za učenje in odgovornost, kot tudi čas za druženja,
prijateljstvo in mladostniško veselje.
Za dijake izvajamo zanimive obvezne izbirne vsebine, kot so ekskurzije po Sloveniji in nemško govorečih
deželah, ter projektna tedna v drugem in tretjem letniku, ko imajo dijaki priložnost, da preživijo teden v
naravi, ali pa jih popeljemo po državah nekdanje Jugoslavije.
Skozi vse šolsko leto organiziramo različne prireditve in sodelujemo z lokalnim okoljem, Strokovna gimnazija
pa je aktivna tudi na področju mednarodnega sodelovanja in hkrati vključena v številne nacionalne razvojne
projekte (npr. Podjetnost v gimnazijah, Inovativna pedagogika 1:1).
Imamo lepo športno dvorano in dijake spodbujamo k zdravemu načinu življenja. Dijakom športnikom
omogočamo optimalne pogoje za usklajevanje šolskih in športnih obveznosti. Med našimi dijakinjami in dijaki
so tudi vrhunski športniki in državni prvaki. Tudi dijakom, ki imajo status kulturnika, prilagodimo njihove
šolske obveznosti in jim po potrebi ponudimo dodatno individualno pomoč.
Dijaki tehniške gimnazije na splošni maturi dosegajo izvrstne rezultate. Izkušnje kažejo, da so precej uspešni
tako pri nadaljnjem študiju kot tudi kasneje na profesionalni poti.
Naši nekdanji dijaki se z veseljem vračajo na našo gimnazijo in z nami delijo svoje uspehe.
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Obisk podjetja Atotech v okviru podjetniškega tedna Strokovne gimnazije

Magistrala 2017 v Dubrovniku
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Začetek maturantskega sprevoda naših gimnazijcev v ŠC Kranj

Dijaki z razrednikoma na maturantskem sprevodu po Kranju
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NAGOVOR RAVNATELJICE
STROKOVNE GIMNAZIJE ŠC KRANJ

Drage dijakinje in dijaki!
Dobrodošli na Strokovni gimnaziji ŠC Kranj. Veseli smo, da ste se odločili za šolanje pri nas.
Živimo v hitro spreminjajočem se svetu, ki ga zaznamujejo nenehen razvoj in napredek na področju modernih
tehnologij, kot tudi veliko zanimanje za izobraževanje na tem področju. Verjamemo, da ste se za našo šolo
odločili zato, ker poleg gimnazijskega programa želite še nekaj več.
Naša gimnazija združuje oboje – kakovosten gimnazijski program, ki je odlična priprava za nadaljnji študij tako
na naravoslovnih in tehničnih, kot tudi družboslovnih fakultetah, kot tudi možnost poglabljanja znanja na
strokovnih področjih, kjer se lahko odločate med naborom strokovnih predmetov na področjih
elektrotehnike, računalništva in mehanike.
Strokovna gimnazija ŠC Kranj je znana po odličnih uspehih svojih dijakov tako na maturi in na različnih
tekmovanjih, kot tudi kasneje na njihovi profesionalni poti. Našim dijakom omogočamo kakovosten pouk, pri
čemer se z učitelji in drugimi strokovnimi delavci trudimo ustvarjati pogoje, v katerih imajo vsi dijaki možnost
prepoznati in razvijati svoje potenciale in interese.
Verjamemo, da smo pri tem, kar delamo, najboljši. Trudimo se, da je naša šola spodbudno in varno učno
okolje, kot tudi prostor, kjer si med seboj zaupamo in kjer se dijaki dobro počutijo. Ključne vrednote, na
katerih temelji delovanje naše gimnazije, so spoštovanje, sodelovanje, delavnost, poštenost in solidarnost.
Naše profesorice in profesorji so predani delu z dijaki in imajo ne samo veliko znanja in izkušenj, pač pa jih
odlikujejo tudi srčnost in pozitiven odnos do dijakov ter velika pripadnost naši gimnaziji. To pripadnost,
upamo, da boste kmalu začutili tudi vi, drage dijakinje in dijaki.
Naše šolsko življenje pa je več kot samo pouk. Na naši gimnaziji za vas izvajamo tudi različne obšolske
dejavnosti in krožke, kar pomeni, da verjamemo, da obstaja tako čas za učenje in odgovornost, kot tudi čas
za druženja, prijateljstvo in mladostniško veselje.
Drage dijakinje in dijaki, verjamemo v vas in v to, da lahko postanete, kar želite. Na tej poti vas bomo
spremljali, vam pomagali, vas usmerjali in bili vaši sopotniki vse do mature – vašega zrelostnega izpita v 4.
letniku.

Želim vam ustvarjalno, veselo in uspešno šolsko leto!
Mag. Lidija Goljat Prelogar,
ravnateljica SG ŠC Kranj
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SODELOVANJE S STARŠI
PRAVILA
Na začetku šolskega leta ravnateljica in razredniki seznanijo starše z značilnostmi izobraževalnega programa,
šolskimi pravili in organizacijo dela šole.
RODITELJSKI SESTANKI
Šola sodeluje s starši na roditeljskih sestankih. Prvi je praviloma ob začetku šolskega leta, naslednji pa po
prvem ocenjevalnem obdobju.
GOVORILNE URE
Učitelji sodelujejo s starši na govorilnih urah. Razpored rednih tedenskih govorilnih ur bo objavljen na spletnih
straneh šole in oglasni deski. Enkrat mesečno bodo skupne govorilne ure v popoldanskem času.
OPRAVIČEVANJE ODSOTNOSTI DIJAKA
Razrednik na prvem roditeljskem sestanku obvesti starše o načinih medsebojnega obveščanja o odsotnosti
dijaka od pouka. Starši morajo čim prej, najkasneje pa v treh delovnih dneh od izostanka dijaka od pouka, o
tem obvestiti razrednika. Če razrednik v tem roku ni obveščen o vzrokih dijakove odsotnosti, vzpostavi stik s
starši. Odsotnost dijaka opraviči razrednik na podlagi presoje vzroka odsotnosti.
PREDČASNI ODHODI OZ. ZAMUJANJE
Starši lahko pisno zaprosijo razrednika, da dijaku zaradi utemeljenih razlogov (npr. vozni red avtobusov oz.
vlakov) dovoli zamujanje ali predčasno odhajanje od pouka.
RAZGOVOR PRED IZREKANJEM VZGOJNIH UKREPOV
Starše pred izrekom vzgojnih ukrepov povabimo, da prisostvujejo razgovoru z dijakom. Če je dijaku določen
alternativni ukrep, razrednik o tem obvesti starše.
PREDAVANJA ZA STARŠE
Na šoli bomo tako kot prejšnja leta gostili ugledne predavatelje, strokovnjake s področja vzgoje, odraščanja
in duševnega zdravja.
SVET STARŠEV
Vsak oddelek izvoli svojega predstavnika staršev v Svet staršev, kjer starši rešujejo problematiko vzgojnoizobraževalnega procesa. Svet staršev Strokovne gimnazije izvoli enega predstavnika v Svet zavoda.

10

Tehniška gimnazija Šolski center Kranj

ODDELKI IN RAZREDNIKI V ŠOLSKEM LETU 2018/19
RAZRED
1.
2.
3.
4.
5.

1. Ga
2. Ga
3. Ga
4. Ga
4. Gb

ŠTEVILO
DIJAKOV
27
25
24
18
22

PROGRAM
TEHNIŠKA GIMNAZIJA
TEHNIŠKA GIMNAZIJA rač/meh
TEHNIŠKA GIMNAZIJA rač
TEHNIŠKA GIMNAZIJA rač
TEHNIŠKA GIMNAZIJA meh/ele

RAZREDNIK
Matej Lavtižar, univ. dipl. geog.
Vlasta Jemec, prof.
Goran Vujović, prof.
Jerca Kebe, prof.
Janez Zupanec, univ. dipl. mat.

UČITELJSKI ZBOR STROKOVNE GIMNAZIJE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

mag. Arnež Marko, prof. filozofije
Bešter Andreja, prof. angleškega in nemškega jezika
Brezar Vera – laborantka
Debeljak Dragica, prof. slovenskega in nemškega jezika
Debeljak Romana, univ. dipl. pedagoginja in prof. slovenskega jezika – knjižničarka
mag. Goljat Prelogar Lidija, prof. angleščine in sociologije – ravnateljica
Jelovčan Alenka, univ. dipl. inž. elektrotehnike
Jemec Vlasta, prof. slovenskega in ruskega jezika
Kanalec Karmen, univ. dipl. pedagoginja in prof. sociologije – svetovalna delavka
Kebe Jerca, prof. zgodovine in sociologije
Kert Simona, prof. športne vzgoje
Kramarič Darija, univ. dipl. biologinja
Lavtižar Matej, univ. dipl. geograf
Starman Andrej, univ. dipl. inž. strojništva
Strniša Gašper, mag. org. informatik
Toman Ivanka, prof. fizike
Vujović Goran, prof. matematike in fizike
Zupan Tatjana, prof. nemškega in italijanskega jezika
Zupanec Janez, univ. dipl. matematik
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ORGANIZACIJA DELA NA ŠOLI
ORGANIZACIJA POUKA
Pouk poteka v šolski zgradbi. Športno vzgojo izvajamo v športni dvorani poleg šole. Šola in športna dvorana
sta med seboj povezani s podzemnim hodnikom.
NAČIN INFORMIRANJA DIJAKOV
Za pravočasno in točno informiranje dijakov uporabljamo:
• oglasne deske;
• spletno objavo urnika in nadomeščanj;
• spletna obvestila o rokih za prijavo in razpored izpitov;
• sporočila na šolski spletni strani http://www.sckr.si;
• panoje za predstavljanje dejavnosti v knjižnici;
• predstavitve raziskovalnih nalog, izdelkov, dejavnosti ob koncu pouka;
• LCD zaslona v vhodni avli ter večnamenskem prostoru.
TAJNIŠTVO IN RAČUNOVODSTVO
V tajništvu dobijo dijaki potrdila o vpisu, se prijavljajo na izpite, urejajo obveznosti v zvezi z izpisom iz šole,
zavarovanjem. V računovodstvu dijaki poravnajo vse denarne obveznosti do šole (obrabnina učbenikov,
ekskurzije, izpiti, …).
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ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA
SODELOVANJE Z DIJAKI
Na svetovalno službo se lahko obrneš, ko se ti porajajo naslednja vprašanja:
• kateri poklic me zanima;
• katera srednja šola bi bila primernejša;
• kakšen uspeh moram imeti, če želim na določeno šolo;
• kaj bom znal, ko bom imel določen poklic;
• kako se bom vpisal v srednjo šolo.
Da bi se lažje odločil, ti na naši šoli svetovalna delavka s pomočjo učiteljev
strokovnih predmetov predstavi šolo oziroma poklice, za katere
izobražujemo.

Karmen Kanalec,
univ. dipl. ped. in prof. soc.

Ko si na začetku šolanja v srednji šoli, te z razrednikom seznanimo s šolskimi pravili in pomagamo, da se
vključiš v novo okolje.
Kadar ugotoviš, da ti učenje dela težave oziroma so se pojavile slabe ocene,
• poskušamo ugotoviti vzroke težav;
• se pogovorimo o boljših učnih metodah;
• naredimo načrt, kako izboljšati ocene pri posameznih predmetih;
• se sestanemo skupaj s profesorjem predmeta, pri katerem so se težave pojavile.
Če ugotoviš, da morda nisi izbral pravega programa ali šole, skupaj s tabo in tvojimi starši raziščemo in
poiščemo pot naprej.
Kadar se med sošolci ne počutiš dobro ali pa si v konfliktu le s katerim od sošolcev oziroma dijakov iz drugih
razredov,
• se pogovorimo z vsemi vpletenimi dijaki,
• v razgovor vključimo tudi starše.
Na pogovor te svetovalna delavka vabi tudi, kadar se soočaš z različnimi težavami v življenju: s strahovi, z
neobvladanim vedenjem in čustvi, ko ne veš, kaj bi sam s sabo, imaš težave doma ali z vrstniki …
Kadar si prekršil pravilnik o šolskem redu, se pred izrekom vzgojnega ukrepa pogovoriš tudi s svetovalno
delavko, ki te bo poskušala razumeti in se pogovoriti o odgovornem vedenju v podobnih situacijah.
Ko zaključuješ program, za katerega si se odločil, ti svetujemo, kakšne so možnosti nadaljevanja šolanja.
SODELOVANJE S STARŠI
V svetovalni službi se lahko oglasijo tudi starši, kadar potrebujejo nasvet v zvezi s šolanjem svojih otrok.
SODELOVANJE Z OSTALIMI
Svetovalna služba pri svojem delu sodeluje z vodstvom šole, učitelji in zunanjimi institucijami.
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ŠOLSKA KNJIŽNICA
V šolskem letu 2008/2009 smo dobili novo knjižnico. Trenutno je na voljo približno 14.700 enot gradiva. Poleg
knjig izposojamo tudi okrog 40 splošnih in strokovnih revij (npr. Gea, Joker, Svet elektronike, Avtofokus,
Science Illustrated, …) ter DVD-je.
Knjižnica je vključena v sistem Cobiss, tako da uporabniki lahko preko interneta preverjajo zalogo gradiva.
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/search
V čitalnici prirejamo razstave del dijakov, profesorjev ali zunanjih razstavljavcev. Dijaki razstavljajo izdelke, ki
so nastali pri likovni umetnosti, nekateri pa se odločijo tudi za samostojne fotografske razstave.

Šolska knjižnica
Sodelujemo tudi v projektu Rastem s knjigo. Za spodbujanje branja med mladimi pa občasno povabimo na
šolo tudi pisatelje ali pa pripravimo predstavitev knjige.
V okviru knjižnično informacijskih znanj (KIZ) pa se dijaki učijo samostojne uporabe knjižnice, tako da iščejo
gradivo v knjižnici ali preko sistema Cobiss. Naučijo se tudi oblikovati seminarsko nalogo.

KNJIŽNIČNI RED
1. Članstvo
Ob vpisu na našo šolo postanejo vsi vpisani dijaki člani šolske knjižnice. Članarine ni.
Člani so tudi vsi delavci šole.
Poleg tega so člani tudi občani, ki se na naši šoli izobražujejo ob delu.
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2. Odpiralni čas
Knjižnica je odprta:

ponedeljek:
torek:
sreda:
četrtek:
petek:

7.00 - 15.00
7.00 - 15.00
7.00 - 16.30
7.00 - 16.00
7.00 - 14.00

3. Izposoja knjižničnega gradiva
Šolska knjižnica izposoja knjige, priročnike, učbenike in revije na dom.
Nekateri priročniki so namenjeni izključno uporabi v šoli.
Kadar knjižnica gradiva nima, knjižničarka napoti uporabnika v drugo knjižnico, kjer gradivo imajo. Lahko si
tudi izposodi gradivo za bralca iz druge knjižnice preko medknjižnične izposoje, kadar je to smiselno.
Čas izposoje:
Knjižno gradivo:
Knjižno gradivo za obvezno branje:
Seminarske, raziskovalne naloge:
Revije, CD:

21 dni, z možnostjo podaljšanja
21 dni, brez možnosti podaljšanja
po dogovoru
7 dni

Ne izposojamo zadnjih številk revij in gradiva iz priročne knjižnice (enciklopedije, leksikoni).
Možne so tudi rezervacije gradiva.
Dijaki si lahko izposojajo gradivo do konca pouka. Vrniti ga morajo, preden dobijo spričevala.
4. Odnos do knjižničnega gradiva
Za poškodovano ali izgubljeno knjižnično gradivo morajo člani plačati odškodnino, če ga ni mogoče
nadomestiti z enakim novim.
5. Obnašanje v prostorih knjižnice
Knjižnica se nahaja v dveh nadstropjih. V spodnjem prostoru je knjižnično gradivo in izposojevalni pult, v
zgornjem prostoru je čitalnica za tiho delo ali razne sestanke in skupinsko delo.
Uporabniki imajo na voljo 3 računalnike. Za delo na računalniku se morajo uporabniki prijaviti pri
knjižničarki. Čas na računalniku je omejen na 15 minut. Za šolsko delo čas uporabe ni omejen.
Vstop v knjižnico s hrano in pijačo ni zaželen.
Knjižnica je študijski prostor, zato smo primerno tiho, da ne motimo drugih.
UČBENIŠKI SKLAD
Učbenike si v učbeniškem skladu lahko sposodijo dijakinje/dijaki vseh letnikov in smeri brez predhodnega
naročila. Izposojevalnina znaša največ tretjino nabavne cene vseh v kompletu izbranih učbenikov. Znesek
izposojevalnine starši plačajo po položnici.
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Dijakinje/dijaki si učbenike izposodijo za obdobje enega šolskega leta. Ob koncu šolskega leta (do razdelitve
letnih spričeval) jih vrnejo v knjižnico.
V primeru, da dijakinje/dijaki ne potrebujejo celotnega kompleta, si lahko izposodijo samo posamezne
učbenike. Dijakinje/dijaki se lahko tudi odločijo, da bodo posamezen učbenik obdržali. V tem primeru so zanj
dolžni plačati razliko do polne cene učbenika oziroma ceno, ki jim jo določi šola. Predlog za plačilo učbenika
pripravi skrbnica učbeniškega sklada, pisno pa potrdi direktor šole.
Če na koncu šolskega leta dijakinje/dijaki vrnejo poškodovan učbenik ali pa ga sploh ne vrnejo, plačajo zanj
odškodnino, ki je odvisna od nabavne cene in od starosti učbenika. Predlaga jo skrbnica učbeniškega sklada,
pisno pa potrdi direktor šole.

SPLOŠNA MATURA
Splošna matura se opravlja v gimnazijah in strokovnih gimnazijah.
Splošna matura je državni izpit, ki ga kandidati opravljajo pod enakimi pogoji. Maturitetne izpite opravljajo
hkrati, po enakih postopkih in pravilih ter v skladu z enakimi ocenjevalnimi merili.
Splošno maturo lahko opravlja, kdor je končal splošno gimnazijo, strokovno gimnazijo ali maturitetni tečaj v
skladu z veljavnimi predpisi.
PREDMETI
Splošna matura obsega predmete skupnega in izbirnega dela.
Predmeti skupnega dela splošne mature so obvezni za vse kandidate, ki opravljajo splošno maturo, predmete
izbirnega dela pa si izbere kandidat sam.
Predmeti skupnega dela splošne mature so:
• slovenščina,
• tuj jezik in
• matematika.
Kandidat se ob prijavi k splošni maturi odloči, iz katerih predmetov bo opravljal splošno maturo, v skladu z
izbirnimi pravili, določenimi z Maturitetnim izpitnim katalogom za splošno maturo.
Kandidat lahko opravlja na višji ravni zahtevnosti največ dva predmeta.

IZPITNI ROKI
Kandidat opravlja splošno maturo v enem izpitnem roku, v spomladanskem in jesenskem roku, praviloma v
mesecu juniju in avgustu.
Datume pisnih in ustnih izpitov in obdobje ustnih izpitov v posameznem izpitnem roku določi Republiška
maturitetna komisija ob soglasju ministra, pristojnega za šolstvo, najkasneje 60 dni pred začetkom splošne
mature v spomladanskem in jesenskem izpitnem roku.
Razpored kandidatov za opravljanje ustnih izpitov določi Šolska maturitetna komisija in ga objavi najkasneje
3 dni pred začetkom opravljanja ustnih izpitov.
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PRIJAVA IN ODJAVA
Kandidat, ki želi opravljati splošno maturo v tekočem šolskem letu, odda predprijavo k splošni maturi.
Kandidat se prijavi k splošni maturi najkasneje 60 dni pred pričetkom izpitnega roka na šoli, na kateri želi
opravljati splošno maturo.
OCENJEVANJE IN USPEH
Splošni uspeh pri splošni maturi se izraža v točkah kot vsota ocen iz maturitetnih predmetov. Pri predmetih,
opravljenih na višji ravni zahtevnosti, se vsoti prišteje dodatno število točk.
Kandidat, ki je opravil splošno maturo in želi izboljšati oceno pri enem ali več predmetih, ima pravico do
enkratnega ponovnega opravljanja maturitetnega izpita na šoli, ki mu je izdala maturitetno spričevalo.
PRAVICA DO VPOGLEDA
Kandidat lahko v treh dneh po objavi rezultatov zahteva, da mu Državni izpitni center omogoči vpogled v
izpitno dokumentacijo (izpitno polo, list za odgovore in ocenjevalni list) in pisno razloži način izračuna izpitne
ocene.
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PREDMETNIK TEHNIŠKE GIMNAZIJE
PREDMETI
KRATICA
I. OBVEZNI ŠTIRILETNI PREDMETI
01 Slovenščina
SLO
02 Matematika
MAT
03 Prvi tuji jezik
TJ1 – angleščina (angl. jezik)
ANG
04 Drugi tuji jezik
TJ2 – nemščina (nem. jezik)
NEM
05 Športna vzgoja
ŠVZ
II. OBVEZNI PREDMETI
06 Zgodovina
ZGO
07 Geografija
GEO
08 Biologija
BIO
09 Kemija
KEM
10 Fizika
FIZ
11 Psihologija ali sociologija
PSI, SOC
12 Psihologija ali sociologija
PSI, SOC,
ali filozofija
FIL
13 Likovna umetnost
LUM
14 Informatika
INF
III. IZBIRNI STROKOVNI PREDMETI
15 Izbirni strokovni
maturitetni predmet
Elektrotehnika
ELE
Mehanika
MEH
Računalništvo
RAČ
16 Laboratorijske vaje
LAV
17 Izbirni strokovni predmet
Elektronika
ELK
Računalniški sistemi in
RSO
omrežja
Strojništvo
STŠ
SKUPAJ

I.

II.

III.

IV.

SKUPAJ

4
4
3

4
4
3

4
4
3

4
4
3

560
560
420

3

3

3

3

420

3

3

3

3

420

2
2
2 (+17)
2 (+10)
2 (+10)
-

2
2
2 (+10)
2 (+10)
2 (+10)
2

2
2 (+10)
-

2 (+20)
-

210
140
140
140
280
70

-

-

2

-

70

2
3 (+78)

-

-

-

70
105

-

2

3

3

280

[(+35)]
2 (+70)
3

[(+35)]
2 (+70)
3

210
210

-

2 (+70)
-

-

-

[(+35)]

[(+35)]

32

33

31

27
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VZGOJNI NAČRT TEHNIŠKE GIMNAZIJE
Vzgojno delovanje je sestavni del vzgojno-izobraževalnega procesa šole. Naša vizija in naša interna šolska
pravila opredeljujejo naša načela in vrednote. Z vzgojnim delovanjem krepimo in razvijamo vrednote, ki
smo jih skupaj izbrali dijaki, njihovi starši in strokovni sodelavci.
VIZIJA, POSLANSTVO IN VREDNOTE STROKOVNE GIMNAZIJE ŠC KRANJ
Vizija
IZOBRAŽUJEMO ZA POKLICE PRIHODNOSTI S SODOBNIM ZNANJEM IN DOBRIMI MEDČLOVEŠKIMI ODNOSI
med vsemi udeleženci. Pripadnost ustanovi, sodelovanje z ostalimi srednješolskimi in visokošolskimi
institucijami v lokalnem in globalnem okolju in z Zavodom Republike Slovenije za šolstvo in šport so
pomembne sestavine naše uspešnosti pri usposabljanju dijakov.
Poslanstvo
Na Strokovni gimnaziji Šolskega centra Kranj ustvarjamo in prenašamo znanje, ki našim maturantom
omogoča uspešno nadaljevanje študija na fakultetah in konkurenčno vključevanje v globalno okolje.
Vrednote
Prizadevamo si za vrednote, kot so: poštenost, spoštljivost, strpnost, solidarnost, znanje, inovativnost,
zadovoljstvo vseh udeležencev vzgojno–izobraževalnega procesa, sodelovanje, družbena in okoljska
odgovornost ter skrb za zdravje.
VZGOJNE DEJAVNOSTI STROKOVNE GIMNAZIJE ŠC KRANJ
1. Vsebine tematskih razrednih ur so naslednje: interna pravila Strokovne gimnazije, vizija, poslanstvo in
vrednote, samopodoba, postavljanje realnih ciljev, razred kot tim, medsebojna pomoč, pomoč šibkejšim,
zdrav razvoj mladostnika.
2. Tematska predavanja za starše o vzgoji, odraščanju in duševnem zdravju mladostnika.
3. Projektni teden, v okviru katerega spodbujamo vrednote, kot so: poštenost, spoštljivost, strpnost,
solidarnost, skrb za zdravje, okoljska odgovornost.
4. Projektni teden Magistrala vključuje vsebine državljanske kulture in vzgojo za družino, mir in nenasilje.
5. Projektne oblike dela poudarjeno vključujejo razvijanje vrednot: šolski projekt Kranj za dijake 1. letnika,
Prešeren in njegov čas za dijake 2. letnika in Manipulacija nekoč in danes za dijake 3. letnika.
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ŠOLSKI KOLEDAR ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019
1. PRIČETEK POUKA

ponedeljek, 3. september 2018

2. ZAKLJUČEK POUKA
(razdelitev spričeval)

ZAKLJUČNI LETNIKI
OSTALI LETNIKI

ponedeljek, 20. maj 2019
petek, 21. junij 2019

3. OCENJEVALNA OBDOBJA
Pouk v šolskem letu je organiziran v dveh ocenjevalnih obdobjih.
OCENJEVALNO OBDOBJE
1.
2. zaključni letniki
2. ostali letniki

TRAJANJE
OD
3. september 2018 (ponedeljek)
16. januar 2019 (sreda)
16. januar 2019 (sreda)

DO
15. januar 2019 (torek)
20. maj 2019 (ponedeljek)
21. junij 2019 (petek)

4. ZAKLJUČEVANJE OCEN IN OCENJEVALNE KONFERENCE
OCENJEVALNO OBDOBJE
1.
2. zaključni letniki
2. ostali letniki

ZAKLJUČEVANJE OCEN
15. januar 2019 (torek)
20. maj 2019 (ponedeljek)
20. junij 2019 (četrtek)

OCENJEVALNE KONFERENCE
15. januar 2019 (torek)
20. maj 2019 (ponedeljek)
21. junij 2019 (petek)

5. POČITNICE
VRSTA
1. jesenske
2. novoletne
3. zimske
4. prvomajske
5. poletne

TRAJANJE
OD
29. oktober 2018 (ponedeljek)
25. december 2018 (torek)
25. februar 2019 (ponedeljek)
27. april 2019 (sobota)
26. junij 2019 (sreda)

DO
2. november 2018 (petek)
2. januar 2019 (sreda)
1. marec 2019 (petek)
2. maj 2019 (četrtek)
31. avgust 2019 (sobota)

6. ČASOVNA REALIZACIJA
a) Delovni dnevi, prazniki, prosti dnevi

MESEC
september
oktober
november

DELOVNI DNEVI
Ostali
Zaključni
letniki
letniki
20
20
20
20
20
20

PRAZNIKI, PROSTI DNEVI, DAN ŠOLE
27. september 2018 – dan šole
31. oktober – dan reformacije
1. november – dan spomina na mrtve
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december

15

15

januar
februar
marec

21
15
20

21
15
20

april

21

21

maj

21

12 + 4*

junij
SKUPAJ

16
189

/
164 (+4)*

24. december – pouka prost dan, 25. december – božič,
26. december – dan samostojnosti in enotnosti
1. in 2. januar – novo leto
8. februar – slovenski kulturni praznik – Prešernov dan
/
5. april – velikonočni ponedeljek,
27. april – dan upora proti okupatorju (sobota)
1. in 2. maj – praznik dela
3. maj – pouka prost dan
25. junij – dan državnosti

*Šola je dolžna organizirati pripravo na splošno maturo, poklicno maturo in zaključni izpit. Priprave potekajo
od 21. do 24. maja 2019. Organizirana priprava se šteje kot pouk in je za dijake obvezna.
b) Pouka prosti dnevi so
• z zakonom določeni državni prazniki in dela prosti dnevi,
• šolske počitnice,
• dan šole,
• en dan za sistematične zdravstvene preglede dijakov,
• sobote, razen, če ni z letnim delovnim načrtom šole ali navodili o razporeditvi pouka, ki jih izda minister,
določeno drugače
• in nedelje.
c) Dan šole
Dan šole bo v četrtek, 27. septembra 2018.
č) Pedagoške konference
DATUM
30. avgust 2018 (četrtek)
25. september 2018 (torek)
6. november 2018 (torek)
4. december 2018 (torek)
15. januar 2019 (torek)
5. marec 2019 (torek)
2. april 2019 (torek)
20. maj 2019 (ponedeljek)
21. junij 2019 (petek)

VRSTA KONFERENCE
1. uvodna konferenca
2. pedagoška konferenca
3. pedagoška konferenca
4. pedagoška konferenca
5. pedagoška konferenca,
1. ocenjevalna konferenca
6. pedagoška konferenca
7. pedagoška konferenca
8. pedagoška konferenca,
2. ocenjevalna konferenca zaključnih letnikov
9. pedagoška konferenca,
2. ocenjevalna konferenca ostalih letnikov
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URA, PROSTOR
ob 8. uri, 352, 316
ob 14. uri, 352, 316
ob 16. uri, 352, 316
ob 16. uri, 352, 316
ob 16. uri, 352, 316
ob 16. uri, 352, 316
ob 16. uri, 352, 316
ob 14. uri, 352, 316
ob 14. uri, 352, 316
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4. julij 2019 (četrtek)
16. avgust 2019 (petek)
20. avgust 2019 (torek)

10. pedagoška konferenca po spomladanskem roku
popravnih izpitov
11. pedagoška konferenca
12. pedagoška konferenca po jesenskem roku
popravnih izpitov

ob 12. uri, 352, 316
ob 8. uri, 352, 316
ob 12. uri, 352, 316

d) Časovni razpored ur in odmorov
ŠOL. URA
1. ura
2. ura
3. ura
4. ura
5. ura
6. ura
7. ura

URA
7.15–8.00
8.05–8.50
8.55–9.40
9.45–10.30
10.35–11.20
11.25–12.10
12.15–13.00

PREHRANA

topli obrok
topli obrok
topli obrok
topli obrok
topli obrok

ŠOL. URA
8. ura
9. ura
10. ura
11. ura
12. ura
13. ura
14. ura

URA
13.05–13.50
13.55–14.40
14.45–15.30
15.35–16.20
16.25–17.10
17.15–18.00
18.05–18.50

7. VPIS IN SPREJEM NOVINCEV
Vpis in sprejem novincev bo usklajen s Pravilnikom o vpisu v srednje šole (UL RS št. 12/06, 17/06, 12/08,
107/12).
8. IZPITI
a) Popravni izpiti
ROKI
zimski izpitni rok
spomladanski izpitni rok
jesenski izpitni rok

TRAJANJE OD - DO
1. februar 2019 (petek) – 28. februar 2019 (četrtek)
1. julij 2019 (ponedeljek) – 5. julij 2019 (petek)
16. avgust 2019 (petek) – 22. avgust 2019 (četrtek)

NAMEN
dijaki in občani
dijaki in občani
dijaki in občani

b) Predmetni, diferencialni, dopolnilni in delni izpiti bodo v času popravnih izpitov.
Za dijake, ki napredujejo pogojno, ravnatelj določi pogoje, način in roke do katerega morajo izpolniti pogoje
za napredovanje v naslednji letnik.
c) Izboljševanje ocen za zaključne letnike
Ponedeljek, 27. maj 2019.
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d) Koledar splošne mature
ORGANIZIRANE PRIPRAVE NA SPLOŠNO MATURO
DATUM
21. maj 2019 (torek) 24. maj 2019 (petek)

DEJAVNOSTI
organizirana priprava na zaključek izobraževanja

IZPITNI ROK SPLOŠNE MATURE
DATUM
7. maj 2019 (torek)
29. maj 2019 (sreda)
13. junij 2019 (četrtek)
11. julij 2019 (četrtek)
24. avgust 2019 (sobota)
17. september 2019 (torek)

DEJAVNOSTI
Slovenščina – esej
začetek splošne mature – spomladanski rok
začetek obdobja ustnih izpitov
(rezervna termina tudi 1. in 8. junij 2019)
seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi – spomladanski rok
in svečana podelitev spričeval
začetek splošne mature – jesenski rok
seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi – jesenski rok
in svečana podelitev spričeval

9. RODITELJSKI SESTANKI, SKUPNE GOVORILNE URE, PREDAVANJA ZA STARŠE
DATUM
5. september 2018 (sreda)
6. september 2018 (četrtek)
26. september 2018 (sreda)

DEJAVNOSTI
1. roditeljski sestanek za 1. in 2. letnik
1. roditeljski sestanek za 3. in 4. letnik
1. seja Sveta staršev

6. november 2018 (torek)

skupne GU od 17h do 18h

4. december 2018 (torek)

skupne GU od 17h do 18h

15. januar 2019 (torek)

skupne GU od 17h do 18h

druga polovica januarja 2019

2. roditeljski sestanek za vse letnike

24. januar 2019 (četrtek)

2. seja Sveta staršev

5. marec 2019 (torek)

skupne GU od 17h do 18h

2. april 2019 (torek)

zadnje skupne GU od 17h do 18h

21. junij 2019 (petek)

3. seja Sveta staršev

10. INFORMATIVNI DAN
Petek, 15. februar 2019, in sobota, 16. februar 2019.
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11. PLANIRANE DELOVNE SOBOTE

1.
2.
3.
4.

PLANIRANE DELOVNE SOBOTE
29. september 2018
16. februar 2019
9. marec 2019
11. maj 2019

AKTIVNOSTI
delovna sobota – nadomeščanje 24. 12. 2018
Informativni dan
predmaturitetni preizkus SM (ANG)
delovna sobota – nadomeščanje 3. 5. 2019

12. PLANIRANE PRIREDITVE, DOGODKI, DRUGI DELOVNI DNEVI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
9.
10.
11.
13.
15.
16.
17.

PLANIRANE PRIREDITVE, DOGODKI IN
DRUGI DELOVNI DNEVI
3. september 2018 (ponedeljek)
12. september 2018 (sreda)
26. september 2018 (sreda)
27. september 2018 (četrtek)
21. december 2018 (petek)
7. februar 2019 (četrtek)
15. in 16. februar 2019 (petek in sobota)
9. maj 2019 (četrtek)
16. maj 2019 (četrtek)
17. maj 2019 (petek)
18. junij 2019 (torek)
17. – 19. junij 2019 (ponedeljek – sreda)
24. junij 2019 (ponedeljek)
11. julij 2019 (četrtek)

AKTIVNOSTI
Sprejem prvošolcev
Fazanovanje
Slavnostno slovo od maturantov generacije 2018
Dan šole
Proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti
Proslava pred slovenskim kulturnim praznikom
Informativni dan
Maturantski ples
Predaja ključa
Maturantski sprevod
Zaključna prireditev za 1., 2. in 3. letnik
Delavnice za vedoželjne
Proslava pred dnevom državnosti
Podelitev spričeval SM

V skladu z navodili pristojnega ministrstva si pridržujemo pravico do sprememb.
Jože Drenovec, univ. dipl. org.,
direktor ŠC Kranj
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