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* 18 ur se izvaja v okviru obveznih izbirnih vsebin.

** V okviru izbirnih predmetov šola ponudi ITS (interdisciplinarne tematske sklope), ki vključujejo medpredmetno 
izvajanje najmanj 3 predmetov iz obveznega in/ali izbirnega dela programa. ITS so vezani na naslednja predmetna 
področja: slovenščino, matematiko, prvi in drugi tuji jezik, geografijo, biologijo, kemijo, fiziko, psihologijo, sociologijo 
in informatiko.

Izbirni maturitetni predmeti so: 
nemščina, zgodovina, geografija, biologija, kemija, fizika, psihologija, sociologija in informatika.

Dijakom omogočamo pouk tretjega tujega jezika (francoščina, ruščina, španščina).

PREDMETI 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik SKUPAJ
št. ur v 

programušt. ur na leto št. ur na leto št. ur na leto št. ur na leto

Obvezni predmeti

Slovenščina 140 140 140 140 560

Matematika 140 140 140 140 560

Prvi tuji jezik (ANG) 105 105 105 105 420

Drugi tuji jezik (NEM) 105 105 105 105 420

Zgodovina 70 70 70 70 280

Športna vzgoja 105 105 105 105 420

Glasba 52 + 18* 70

Likovna umetnost 52 + 18* 70

Geografija 70 70 70 210

Biologija 70 70 70 210

Kemija 70 70 70 210

Fizika 70 70 70 210

Psihologija 70 70

Sociologija 70 70

Filozofija 70 70

Informatika 70 70

Izbirni predmeti, ITS** 35–105 35–350 280–560 490–630

Obvezne izbirne vsebine 90 90 55 30
300

Aktivno državljanstvo 35

PREDMETNIK PROGRAMA SPLOŠNA GIMNAZIJA



   Gimnazija Slovenske Konjice je zagotovo nekaj posebnega. Je bogata po zavidljivih dosežkih, sodobno opremljena 
 in ponuja mavrico šolskih ter obšolskih vsebin.
  Med dijaki in profesorji vladajo pristni odnosi. 
  Dijake spodbujamo, da odkrivajo in razvijajo talente.
  Naša šola je varna, blizu športnih parkov, glasbene šole, v mirni naravi brez motečega hrupa.
  Ker je šola blizu doma, ostaja popoldan dovolj prostega časa.

Pouk
Pouk bogatimo z e-vsebinami in v učno-izdelovalnem laboratoriju. Omogočamo tudi učenje tretjega tujega jezika 
(francoščina, španščina, ruščina). Izvajamo svetovalne ure pri tistih predmetih, kjer dijaki potrebujejo dodatno pomoč. 
Izkušeni profesorji vodijo kvalitetne priprave na maturo. Maturantje dosegajo nadpovprečne rezultate na maturi. 
Naši gimnazijci pridobijo dovolj znanja, da uspešno nadaljujejo študij tudi v najbolj zahtevnih programih.

Blestimo
Dijake pripravljamo na različna tekmovanja. Vrhunskim športnikom omogočamo prilagojeno opravljanje šolskih obveznosti. 
Sodelujemo s športnimi klubi in športnikom omogočamo opravljanje individualnih in skupinskih treningov. Razvijamo krea-
tivne metode razmišljanja in spodbujamo podjetniške ideje. Srečujemo se s posamezniki, ki nas navdihujejo in motivirajo. 
Dijaki lahko opravljajo tečaja prve pomoči in CPP kar na šoli, ure vožnje pa v naši šoli vožnje.

Povsod smo zraven
Naši dijaki nastopajo na občinskih in državnih kulturnih prireditvah. Glasbeniki se združujejo v šolskem bendu in vokalni 
skupini ter pevskem zboru, mladi igralci pa v dramskem krožku. Izdajamo šolsko glasilo GoSKo.

Mi nismo zapečkarji
Na medpredmetnih ekskurzijah obiskujemo skrite lepote Slovenije. V mnogih mednarodnih projektih naši dijaki odkrivajo 
čare tujine in spoznavajo tuje kulture. Obiskali smo že večino evropskih metropol.

Na sedežni v knjižnici
Dijaška skupnost načrtuje družabno življenje na naši šoli. Organizira fazanerijo, kostanjev piknik, športne igre. Vsako leto 
razglasi naj dijaka, naj športnika, naj kulturnika in naj faco Gimnazije Slovenske Konjice.

Zakaj je Gimnazija Slovenske Konjice prava izbira?
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GSK – kjer mladost zaživi in znanje dozori!

Lara Gobec

Kul prijatelji, kul učitelji, kul malica, kul odločitev.

Lara Leber

Gimnazija za majhne in velike – mala šola z velikimi uspehi.

Žiga Jelenko

Ustvarjate, razmišljate, tekmujete? 
Vse na enem mestu – GSK.

Anže Kovač

NAŠI DIJAKI O GIMNAZIJI


