
Šolsko leto 2021/2022 se prične  in konča .1. septembra 2021 31. avgusta 2022
Pouk v šolskem letu 2021/2022 se prične v sredo, 1. septembra 2021.

Šolsko leto je razdeljeno na dve ocenjevalni obdobji:
1. ocenjevalno obdobje: 1. 9. 2021–14. 1. 2022
2. ocenjevalno obdobje: 15. 1. 2022–23.6.2022

Počitnice:
• jesenske počitnice: 25. 10. 2021–29. 10. 2021
• novoletne počitnice: 27. 12. 2021–31. 12. 2021
• zimske počitnice: 21. 2. 2022–25. 2. 2022
• prvomajske počitnice: 28. 4. 2022–29. 4. 2022

ŠOLSKI KOLEDAR PO MESECIH

24. avgust 3. september–

septembra

1. september (sreda)

1. september (sreda)

1. in 2. september

3. in 4. september

14. september (torek)

15. september (sreda)

16. september (četrtek)

16. september (četrtek)

22. september (sreda)

23. september (četrtek)

v septembru

jesenski rok splošne mature

zaključne ekskurzije 4. letnikov

prvi šolski dan

roditeljski sestanki za 1. letnike

spoznavni tabor za prve tri oddelke 1. letnika

spoznavni tabor za druge tri oddelke 1. letnika

roditeljski sestanki za 2. letnike

roditeljski sestanki za 3. letnike

roditeljski sestanki za 4. letnike

seznanitev z rezultati jesenskega roka splošne mature

Svet staršev (predvidoma)

Svet šole (predvidoma)

evakuacijska vaja športni dnevi 2., 3. in 4. leltnik terensko 
delo maturitetnih predmetov



v začetku oktobra

 v oktobru

25.–29. oktober

sprejem 1. letnikov  fazanski krst  (na šoli)– » «

slovenistična ekskurzija za 3. letnike

jesenske počitnice

novembra tečaj Učinkovito učenje, 1. del (OIV, 1. letnik)

20  24. december.–

24. december (petek)

24. december (petek)

27. 31. december–

proslava za dijake/-inje

zadnja pisna ocenjevanja

zadnji šolski dan v koledarskem letu

novoletne počitnice

14. januar (petek)

19. januar (sreda)

v januarju ali februarju

konec januarja

zaključek 1. ocenjevalnega obdobja

razdelitev obvestil o uspehu

zimski športni dan

Svet šole

do 11. februarja

4. februar (petek)

7. februar (ponedeljek)

8. februar (torek)

11. in 12. februar

21. 25. februar–

februarja ali marca

popravljanje ocen

obeležitev kulturnega praznika

pouka prost dan

Prešernov dan (praznik)

informativni dan

zimske počitnice

predmaturitetni preizkusi

1. marec (torek)

1. marec (torek)

8. marec (torek)

9. marec (sreda)

10. marec (četrtek)

29. marec

zadnji teden v marcu

marca

predmaturitetni preizkus iz slovenščine (esej)

roditeljski sestanki za 4. letnike

roditeljski sestanki za 1. letnike

roditeljski sestanki za 2. letnike

roditeljski sestanki za 3. letnike

zadnji rok za prijavo kandidatov/-k k splošni maturi

ekskurzija v Krapino (3. letnik)

Svet staršev



18. april (ponedeljek)

4. 8. april–

19. april (torek)

28. 29. april–

velikonočni ponedeljek (praznik)

teden zdravja

skupne govorilne ure od 17.00 do 18.00

prvomajske počitnice

v začetku maja

6. maj (petek)

9. 18. maj–

4. maj (sreda)

16. 27. maj–

19. maj (četrtek)

23. maj (ponedeljek)

24. 27. maj–

24. 27. maj–

27. maj (petek)

28. maj (sobota)

31. maj (torek)

v maju

v maju

zgodovinska ekskurzija v Posočje za 3. letnike

zadnja pisna ocenjevanja za 4. letnike

popravljanje in zviševanje ocen za 4. letnike

matura iz slovenščine (izpitna pola 1  esej)–

3. roditeljski sestanski

maturantski ples (predvidoma)

razdelitev spričeval 4. letnikom in slovesnost

organizirana priprava na splošno maturo

predmetni izpiti za 4. letnike

dan mladih (prireditev Dijaške skupnosti Gim. Vič; predvidoma)

začetek splošne mature

zadnja pisna ocenjevanja za 1., 2. in 3. letnik

OIV za 3. letnik (državljanjska vzgoja – obisk parlamenta)

obisk živalskega vrta v okviru pouka biologije (2. letniki)

28. maj 25. junij–

v začetku junija

v začetku junija

1. 17. junij–

13. junij (ponedeljek)

17. junij (petek)

20. 23. junij–

24. junij (petek)

29. junij (sreda)

pisni del splošne mature (prilagojen pouk)

terensko delo (BIO), tabor (2. letniki)

večdnevna medpredmetna ekskurzija (3. letniki)

popravljanje ocen (1., 2. in 3. letniki)

začetek ustnih izpitov splošne mature

zadnji dan pouka po rednem urniku

nadomestne dejavnosti za OIV

razdelitev spričeval 1., 2. in 3. letnikom in proslava ob dnevu 
državnosti in ob zaključku šolskega leta

začetek spomladanskega izpitnega roka

1. julij (petek)

11. julij (ponedeljek)

izpitni rok

seznanitev z rezultati spomladanskega roka splošne mature

(predvidoma ob 11.00 podelitev maturitetnih spričeval)

od 16. avgusta (torek)

24. avgust (sreda)

začetek jesenskega izpitnega roka

začetek jesenskega roka splošne mature

Po dogovoru z zdravstvenim domom bo en dan za 1. in 3. letnike prost za zdravniški 
pregled.
V šolskem letu bo: 167 dni rednega pouka in 5 dni priprav na maturo za 4. letnik ter 192 
dni pouka za 1., 2. in 3. letnik.



Po dogovoru z zdravstvenim domom bo en dan za 1. in 3. letnike prost za zdravniški pregled.

V šolskem letu bo: 167 dni rednega pouka in 5 dni priprav na maturo za 4. letnik ter 192 dni 
pouka za 1., 2. in 3. letnik.

______________________________________________________

Zadnja posodobitev koledarja: 15. 9. 2021
Fotografija na prvi strani: Tolja Kosovel Spreizer, 2. e
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