
 
 

PRVI TEDEN POUKA V ŠOLSKEM LETU 2017/2018 
- INFORMACIJE - 

 
Poimenski seznami z razporeditvijo dijakov v posamezne razrede in oddelke bodo objavljeni 
na panojih v pritličju šole najkasneje v sredo, 30. 8. 2017, po 9. uri, ta dan bodo v eAsistentu 
in na spletni strani www.gcc.si objavljeni tudi urniki. Spremljajte tudi obvestila na Facebook 
strani šole. 
 
NAPOTKI ZA PRVOŠOLCE – PRVI IN DRUGI DAN POUKA 

DIJAKI 1. razredov VSEH PROGRAMOV se zberejo 1. 9. ob 7.45 v športni dvorani, kjer bodo 

spoznali ravnatelja, svetovalni delavki, razrednike in tutorje, nato pa skupaj z njimi odpravili 
v učilnice, navedene v razporedu, ki bo objavljen v sredo, 30. 8. 2017, na oglasni deski šole 
(glejte načrt šole). Dijake prosimo, da si pred začetkom sprejema pogledajo, v kateri oddelek 
so razporejeni. Vljudno vas prosimo, da 1. 9. prinesete v šolo vašo fotografijo za dijaško 
izkaznico (format fotografije za dokumente, 3,5x4,5 cm) – oddajte jo razrednikom! 
Dijaki 1. letnika bodo imeli prve tri učne ure razredne ure (vse v isti učilnici) z razredniki in 
tutorji, nato pa redni pouk po prilagojenem urniku. S seboj prinesejo zvezek, pisalo in 
copate – preobuli se boste tekom dneva, v času, ko boste obiskali garderobe. Zjutraj 
preobuvanje ni potrebno. Pouk se bo zaključil ob 12.20. 6. uro bo na rondoju za šolo (če bo 
slabo vreme pa v stari telovadnici) potekal sejem rabljenih učbenikov in predstavitev 
Celjskega mladinskega centra, Kluba študentov občine Celje in portala Mladismo.si ter 
celjskih tabornikov. V ponedeljek, 4. 9., bo potekal pouk po rednem urniku, sejem rabljenih 
učbenikov pa bo ob 13.15.  
 
NAPOTKI ZA DIJAKE VIŠJIH LETNIKOV – PRVI IN DRUGI DAN POUKA 
Dijaki 2., 3. in 4. letnika VSEH PROGRAMOV se zberejo ob 7.55 v učilnicah, ki bodo objavljene 
na razporedu v avli šole. Prvi dve učni uri bodo imeli razredni uri (obe v isti učilnici), nato pa 
še 3 ure rednega pouka po prilagojenem urniku (do 12.20). Vsi dijaki prinesejo s seboj copate 
(pri razredni uri boste dobili ključe od omaric) in šolske potrebščine.  
1. 9. bo pouk potekal po prilagojenem urniku, 6. šolsko uro pa bo na rondoju za šolo (če bo 
slabo vreme pa v stari telovadnici) potekal sejem rabljenih učbenikov in predstavitev 
Celjskega mladinskega centra, Kluba študentov občine Celje in portala Mladismo.si ter 
celjskih tabornikov. 
V ponedeljek, 4. 9., bo potekal pouk po rednem urniku (vključno z dopolnilnim, dodatnim 
poukom, pripravami na maturo in izbirnimi predmeti), sejem rabljenih učbenikov pa bo ob 
13.15. 
 
ORGANIZACIJA POUKA OD 4. 9. dalje …  

- od 4. 9. dalje bo potekal pouk po rednem urniku, vključno s pripravami na maturo, 
dopolnilnim in dodatnim poukom ter izbirnimi predmeti,  

- v sredo, 6. 9., bodo roditeljski sestanki za dijake 3. in 4. letnikov, v četrtek, 7. 9., pa 
roditeljski sestanki za starše 1. in 2. letnikov, 
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- v četrtek, 7. 9., bomo za prvošolce pripravili spoznavno popoldne s predstavitvijo 
šole, obšolskih dejavnosti in projektov, 

- v petek, 8. 9., bomo organizirali 1. športni dan (pohodništvo) – tutorji prvih letnikov 
odidete na športni dan s prvošolci!, 

- v soboto, 9. 9., bo potekal prvi del prireditve Naših 100+5, in sicer TEK ZA 5KO – gre 
za rekreativni tek ob Savinji, druženje pri Špici  - vabljeni k sodelovanju, ki seveda ni 
obvezno – prijavite se na drustvo@gcc.si,  

- v petek, 15. 9., bo od 19h dalje na šoli potekalo veliko medgeneracijsko druženje 
Naših 100+5 – upamo, da se boste lahko vabilu na prireditev odzvali v čim večjem 
številu. Tema prireditve je Pridi s5 po eno 5ko, program izjemno pester (koncerti, 
delavnice, učilnica iz leta 1912, razstave, predstava Jagababa, nagradne igre …), ob 
22.30 pa pripravljamo tudi after party na temo maturantskih plesov in ekskurzij v 
MCCju, 

- v torek, 19. 9., bo fotografiranje oddelčnih skupnosti,  
- dodatne informacije bodo dijakom posredovali razredniki. 

 
DEŽURSTVO 
Z dežurstvom bodo že prvi dan po 2. učni uri začeli dijaki 3. a.  
 
MALICA 
Prvi dan bo za vse dijake, ki ste prijavljeni na šolsko prehrano, na voljo hladni meni. Ne 
pozabite na izbor menijev za prihodnje dni na terminalu v pritličju šole. 
 
POTRDILA O VPISU, ki jih dijaki nujno potrebujejo, lahko do začetka pouka dobijo v Upravi 
šole, in sicer vsak dan od 8. do 12. ure, od 1. 9. 2016 dalje pa izključno pri svojih razrednikih. 
 
MESEČNE VOZOVNICE; od letos lahko vse formalnosti urejate preko spleta z digitalnimi 
potrdili. Poiščite napotke na spletni straneh Slovenskih železnic oz. Izletnika Celje.  
 
UČBENIKI; dijaki, ki so se letos vpisali v 1. letnik, so dobili seznam učbenikov ob vpisu, sicer 
pa je seznam učbenikov objavljen na spletni strani http://www.gcc.si/dijaki-in-
starsi/ucbeniki/.   
Vsi dijaki, ki si zaradi socialne stiske težko privoščijo nakup, lahko pošljejo prošnje za 
učbenike na ravnateljev e-poštni naslov (gregor.deleja@gcc.si).  
 
VLOGE (za statuse, zamujanje, predčasno odhajanje, malico, eAsistent, PUD – soglasja 
vrtcev) morajo dijaki oddati razrednikom NAJKASNEJE DO 14. 9. 2017. Izjemna so prošnje za 
STATUS ŠPORTNIKA (te dijaki oddajo športnim pedagogom do 14. 9.). Vsi obrazci so 
objavljeni na spletni strani www.gcc.si  dijaki in starši  obrazci, vloge. 
 
WI-FI, OFFICE365, E-UČILNICE, iGCC; dijaki 1. letnikov bodo navodila in gesla prejeli pri urah 
informatike, dijaki višjih letnikov pa se ob morebitnih problemih obrnite na prof. Jureta 
Slapnika. Na šoli bo dijakom na voljo brezžično omrežje Eduroam.  
Vse pomembnejše informacije in obvestila so na voljo v aplikaciji iGCC, ki jo lahko brezplačno 
snamete na naslovu www.gcc.si (ikona iGCC se nahaja na spletni strani v zgornji sredini). Za 
vpis uporabite uporabniško ime in geslo e-učilnic.  
 
 
 
 

mailto:drustvo@gcc.si
https://www.facebook.com/events/496930957335933/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%22%5b%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22page%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22page_upcoming_events_card%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5b%5d%7D%5d%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/496930957335933/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%22%5b%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22page%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22page_upcoming_events_card%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5b%5d%7D%5d%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
http://www.gcc.si/dijaki-in-starsi/ucbeniki/
http://www.gcc.si/dijaki-in-starsi/ucbeniki/
mailto:gregor.deleja@gcc.si
http://www.gcc.si/
http://www.gcc.si/


RAZPORED ZVONJENJA V ŠOLSKEM LETU 2017/2018 
 
Čas zvonjenja (PON, TOR, ČET, PET): 
 

0. URA 7.05-7.50 

1. URA 7.55-8.40 

2. URA 8.45-9.30 

 

1. RAZRED 2. RAZRED 3. in 4. RAZRED 

3. URA 9.35-10.20 3. URA 9.35-10.20 ODMOR 9.30-9.55 

4. URA 10.25-11.10 ODMOR 10.20–10.45 3. URA 9.55-10.40 

ODMOR 11.10–11.35 4. URA 10.45–11.30 4. URA 10.45–11.30 

 

5. URA 11.35–12.20 

6. URA 12.25–13.10 

7. URA 13.15–14.00 

8. URA 14.05–14.50 

 
Čas zvonjenja (SRE):  
 

0. URA 07.05-07.50 

1. URA 07.55-08.40 

2. URA 08.45-09.30 

3. URA 09.35-10.20 

RAZREDNA URA (1. in 2. razred), MALICA (3. in 4. razred) 10.25-10.55 

RAZREDNA URA (3. in 4. razred), MALICA (1. in 2. razred) 11.00-11.30 

5. URA 11.35–12.20 

6. URA 12.25–13.10 

7. URA 13.15–14.00 

8. URA 14.05–14.50 

 
 
 
 

Celje, 21. 8. 2017                       Uprava šole 


