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Zadeva: Program Škofijske gimnazije A. M.  Slomška 
 
 
V skladu z vašim dopisom vam pošiljam Program Škofijske gimnazije Antona 
Martina Slomška. 
 
 
 

S spoštovanjem, 
 
 

   
Irena Rebolj Kraner 
     ravnateljica 
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Program  
Škofijske gimnazije Antona Martina Slomška, Maribor 
 
Potrjen 19.12.1996 od Strokovnega sveta za splošno izobraževanje RS 
 
I. Ustanovitelj : Nadškofija Maribor 
II. Status: Zasebna šola 
III. Podatki o izobraževalnem programu 

A. Splošni del: 
1.  Ime programa: Gimnazijski program 
2.  Cilji vzgoje in izobraževanja: 

Cilj programa je dijakinjam in dijakom omogočiti, da bodo lahko 
po maturi uspešno nadaljevali študij na univerzah in drugih visokih 
šolah. Program temelji na klasični judovsko-krščanski in grško-rimski 
kulturi, ter na njih gradi sodobne dosežke zahodnoevropske 
civilizacije. Pri tem upošteva duhovni in tehnološki razvoj novega 
veka in ga umešča v celotno tradicijo človeške zgodovine. 
Spoznavanje tujih kultur in civilizacij prispeva k medsebojnemu 
dialogu in spoštovanju drugačnosti. S spoznavanjem kulturne 
dediščine slovenskega naroda in naravnih danosti domačega 
okolja krepi narodno identiteto kot pogoj za samozavesten vstop 
v zahodne in svetovne integracije. Odgovoren odnos do življenja 
in vseh živih stvari naj v dijakinjah in dijakih prebudi zavest za 
varovanje narave in jih usposobi za takšno ustvarjanje življenjskega 
okolja v katerem se bodo sami in njihovi potomci dobro počutili. S 
programom želimo staršem in otrokom ponuditi možnost izbire. 
Ustvariti želimo šolo, v kateri bo ravnotežje med vzgojo in 
izobraževanjem in vzpostaviti uravnotežen odnos med 
preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo. Do sodobnih kulturnih 
pojavov želimo zavzeti odnos odprtosti in kritičnosti. Dijake 
hočemo vzgajati v  večji domovinski, državljanski  in narodni 
zavesti. Radi bi jim ponudili različne poti uresničitve njihovega 
življenja, da bi se kot bodoči izobraženci zavedali svoje velike 
etične odgovornosti zase in za soljudi ter celotno stvarstvo.  

3.  Trajanje izobraževanja : 4 leta  
4.  Obvezni načini preverjanja in ocenjevanje znanja: Obvezni načini 

preverjanja  in ocenjevanja so pri vseh predmetih razen pri športni 
vzgoji ustno, pisno in z izdelki ( poročila, referati, seminarske 
naloge, laboratorijske vaje, itd. ). 
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5.  Pogoji za vključitev: Uspešno končana osnovna šola in v skladu s 
Pravilnikom o vpisu v srednje šole. 

6.  Pogoji za napredovanje in dokončanje izobraževanja: V višji letnik 
napreduje dijak, ki je pozitivno ocenjen pri vseh predmetih in je 
opravil vse druge obveznosti predhodnega letnika. Vsak dijak 
lahko ponavlja samo enkrat. Dijak uspešno konča izobraževanje 
ko uspešno konča četrti letnik, opravi vse po programu določene 
obveznosti ter opravi maturo. Z uspešno opravljeno maturo si 
pridobi srednjo izobrazbo. 
Maturo opravljajo v skladu s Pravilnikom o maturi. 

B.  Posebni del: 
1.  Predmetnik 
 
Predmetnik Letnik 

 1. 2. 3. 4. Skupaj ur 
Slovenščina 4 4 4 4 560 
Matematika 4 4 4 4 560 
Prvi tuji jezik 3 3 3 3 420 
Drugi tuji jezik 3 3 3 3 420 
Zgodovina 2 2 2 2 280 
Športna vzgoja 3 3 3 3 420 
Glasba  1.5 - - - 52+(18*) 
Likovnost 1.5 - - - 52+(18*) 
Geografija 2 2 2 - 210 
Biologija  2 2 2 - 210 
Kemija 2 2 2 - 210 
Fizika 2 2 2 - 210 
Psihologija - - 2 - 70 
Sociologija - - - 2 70 
Filozofija - - - 2 70 
Vera in kultura 2 2 2 1 245 
Informatika - 2 - - 70 
Ure za izbirne predmete 1 2 2 9 490 
Obvezne izbirne vsebine  
(letno število ur) 90 90 90 30 300 

Skupaj ur na teden 33 33 33 33  

 18 ur glasbe in 18 ur likovnosti se izvaja v okviru obveznih izbirnih vsebin 
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Razlaga predmetnika: 

 Prvi tuji jezik, ki se nadaljuje iz osnovne šole je angleščina ali nemščina. 
 Drugi tuji jezik: angleščina, nemščina (začetni in nadaljevalni nivo), španščina 

ali francoščina. 
 Kot izbirne predmete lahko dijaki izberejo tretji tuji jezik (latinščino v prvem letu 

ali grščino v drugem letniku), naravoslovne predmete, šport, umetnostna 
zgodovina; v četrtem letniku ure za izbirne predmete dodamo za pripravo na 
maturo. 

 Izbirni predmeti na maturi so: drugi tuji jezik, latinščina, zgodovina, umetnostna 
zgodovina, geografija, biologija, kemija, fizika, sociologija, psihologija in 
filozofija. 

 Obvezne izbirne vsebine obsegajo 300 ur in se delijo na: 
Obvezne vsebine 159 ur 
Evropske študije 15 ur 
Knjižnično informacijska znanja 15 ur 
Kulturno-umetniške vsebine 36 ur 
Športni dnevi  42 ur 
Zdravstvena vzgoja  15 ur 
Kulturno-umetniške vsebine s področja glasbe 18 ur 
Kulturno-umetniške vsebine s področja likovnosti 18 ur 

  
Vsebine za dijakovo prosto izbiro 141 ur 

 
Izbirne vsebine dijaki izberejo iz letnega delovnega načrta šole. 
 
2.  Učni načrti:  

Učni načrti so enaki učnim načrtom programa gimnazija. Nestandarden 
je učni načrt za predmet Vera in kultura ( Potrjen 19.12.1996). 

 
3.  Znanja, ki jih morajo imeti posamezni izvajalci predmeta  

Kadrovski pogoji so določeni z Zakonom o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja (Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih 
delavcev v izobraževalnih programih gimnazije).  
Predmet Vera in kultura lahko poučuje univ. dipl. teolog ali profesor 
teologije in ….  

  


