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Življenje je
v mojih rokah.
Na Gimnaziji Kranj treniramo možgane.
Da smo pri tem lahko še uspešnejši, dijake
združujemo po interesih. Dijaki podobnih
interesov, hotenj in tudi potreb so v istem
oddelku – vzamejo isti paket. Ob vpisu se
lahko odločite za splošni, naravoslovni, športni
in jezikovni paket. V prvih dveh letih šolanja
so vsi paketi povsem enaki. Naravoslovni,
splošni in športni paket imajo tudi v
nadaljevanju isti predmetnik, vendar
pričakujemo, da bodo v naravoslovnem paketu
dijaki, ki se bolj zanimajo za naravoslovje in se
bodo vanj bolj poglobili. V omenjenih treh
paketih je v 3. letniku število ur naravoslovnih
predmetov (kemija, fizika, biologija) odvisno
od tega, ali dijak izbere tudi informatiko/
računalništvo. Jezikovni paket se od ostalih
razlikuje po tem, da v 3. letniku dobi še 3. tuji
jezik, nima pa dodatnih ur kemije, fizike in
biologije (seveda pa ima obvezne ure teh treh
predmetov). Program mednarodna matura ima
povsem svoj predmetnik. Po našem mnenju
paketi vplivajo na dijakovo odločitev za izbirne
predmete v 4. letniku.

Izobraževalni paketi
•
•
•
•
•

splošni paket
naravoslovni paket
športni paket
jezikovni paket
program mednarodna
matura v 3. in 4. letniku

7

olimpijskih
medalj iz znanja

8

državnih
prvakov in

Slovenija

Sedež šole: Koroška cesta 13, 4000 Kranj
Ravnatelj: mag. Aljoša Brlogar
Vodja šolske svetovalne službe: Tanja Varjačič

21,77 20,35
Gimnazija Kranj

Obiskujem
Gimnazijo Kranj.

2

povprečno
število točk

državna
podprvaka

219

v spomladanskem
roku je maturo
uspešno opravilo
Do uspeha ni
dvigala, le stopnice.
In teh je na
Gimnaziji Kranj
veliko.

Hana Brezar
iz 4. h

Usvajam znanje
in se družim.
Gimnazija Kranj dijakom omogoča odlično
izobrazbo in jim ponuja kvalitetne interesne
dejavnosti. Poleg obveznih ekskurzij imamo
v programu še 14 izmenjav in ekskurzij po
Evropi (Bavarska in Salzburg, Benetke,
Bolzano in Verona, Bruselj, Dunaj, Francija,
Hrvaška, London in Južna Anglija, Moskva,
München, Španija, Švica, Toskana, Zemun),
z MEPI-jem dijaki odkrivajo lepote narave.
Imamo pestro kulturno in glasbeno življenje.
Z znanim Orkestrom Gimnazije Kranj smo
vsak božič nastopali v Cankarjevem domu,
Dekliški pevski zbor Gimnazije Kranj pa
potuje in navdušuje po vsem svetu. Pripravljamo gledališke igre in kulturne večere. Naši
dijaki dosegajo izjemne rezultate na tekmovanjih iz znanja in športnih tekmovanjih, pri
čemer imajo vso potrebno podporo profesorjev.
V OpenLabu, ki ima prostore zraven kranjske
gimnazije, dijaki, ki jih zanimata računalništvo
in tehnika, obiskujejo moderen tehnološki
laboratorij elektrotehniške fakultete. Dijaki
lahko izbirajo med 40 različnimi krožki, med
drugim lahko obiskujejo tečaje tujih jezikov,
dramski krožek, recitatorski krožek, gledališče
in filmsko gledališče, novinarsko-literarni
krožek, šolsko impro ligo, več kot 10 različnih
športnih krožkov, prostovoljstvo, hitro tipkanje,
raziskovalni krožek in še veliko drugega.

98,83 %

dijakov in vsi na
mednarodni
maturi

413
bronastih,
60
srebrnih in
41
zlatih priznanj

34

zlatih
maturantov

Matura 2020

odličnih
dijakov

64

odličnih dijakov
s povprečjem

5.0

Usvajam znanje
s statusom športnika,
umetnika ali
raziskovalca

Sem del uspešne zgodbe.

Že od leta 1810.

Program mednarodna
matura je okno v svet.
Cilj programa mednarodna matura je
oblikovati svetovljanskega, izobraženega
in čutečega mladega človeka, ki je
odgovoren do okolja, v katerem živi.
Program mednarodna matura velja za
enega najkvalitetnejših izobraževalnih
programov na svetu, zanj pa se dijaki
odločijo po drugem letniku. V tretjem in
četrtem letniku imajo dijaki na urniku
šest predmetov, po enega iz vsake
skupine, vsakega po 4 ali 5 šolskih ur
tedensko. Obvezni predmeti so
slovenščina, matematika in angleščina,
ostale tri predmete dijak izbere sam.
Poleg tega program ponuja še teorijo
vednosti (Theory of Knowledge) in CAS
(Creativity, Action, Service), pri katerem
dijaki pokažejo svojo kreativno in
dobrodelno plat. Kot mladi raziskovalci
dijaki napišejo tudi raziskovalno nalogo
(Extended Essay).

Predmetnik
1. skupina: slovenščina
2. skupina: angleščina
3. skupina: antropologija, filozofija,
psihologija in zgodovina
4. skupina: biologija, kemija, fizika
5. skupina: matematika
6. skupina: predmet iz 3. ali 4. skupine
ali jeziki (francoščina, nemščina,
ruščina, španščina)

Znanje deliti
pomeni svet
razsvetliti.

Odločim se za
Gimnazijo Kranj.
Dober glas seže
v deveto vas

Zatreskana v arhitekturo
Gimnazije Kranj

Kot devetošolec z odličnim
uspehom sem se za
nadaljnje šolanje odločil
za gimnazijo. Ob veliki
izbiri gimnazij pa mi je
zaradi svojega dobrega
glasu, dolgoletne tradicije
in pa bližine šole najbolj
ustrezala Gimnazija Kranj.
Željan dobre izobrazbe in
ustrezne podlage za
nadaljnji študij sem torej
sprejel odločitev, da se
vpišem na Gimnazijo
Kranj.

Vedno sem bila zatreskana v
arhitekturo Gimnazije Kranj, njena
podoba me je očarala že v osnovni
šoli. V mojih mislih je bila vedno
neke vrste most med tradicijo in
sodobnostjo. Odločitve nikoli nisem
obžalovala – nudi mi vse, kar kot
dijakinja potrebujem, znanje, željo
po še, dobro družbo, uteho in
angažirane profesorje, pa tudi
priložnosti, s katerimi si lahko že v
srednji šoli ustvarjam kariero. Ena
izmed priložnosti je zagotovo tudi
mednarodna matura.

Drejc Perčič iz 4. c

Hana Bujanović Kokot iz 4. h

Razlogi ZA Gimnazijo Kranj:

• Več kot odlični rezultati na maturi.
Gimnazija Kranj je vsako leto v samem vrhu
po številu odličnih dijakov in povprečnem
številu točk na maturi v Sloveniji!
• Večina gimnazijcev je zaradi dobrega
znanja in uspeha na maturi sprejetih na
želeno fakulteto.
• Ker se ne širokoustimo, ampak res znamo.
• Na »sceni« smo že več kot 200 let.
• Iz naših vrst prihajajo svetovni in evropski
prvaki ter udeleženci olimpijskih iger iz
različnih športnih panog – in vsi maturirajo
v spomladanskem roku!
• Imamo možnost udeležbe na številnih
mednarodnih izmenjavah in sodelovanja pri
mnogih projektih.
• Na šoli nam posredujejo tudi številna
dodatna znanja, ki nam koristijo pri pripravah na fakultete.
• Izbiramo lahko med štirimi tujimi jeziki
(nemščina, francoščina, ruščina in španščina),
ki se jih učimo kot drugi tuji jezik, kitajščino
kot tretjim tujim jezikom in še drugimi jeziki
pri fakultativnem učenju.
• Na šoli ne potrebujemo varnostnikov, saj
smo prijatelji in si pomagamo med seboj.

Še en tvoj plus
do dobre družbe

Policija

1 minuta teka
do avtobusne
postaje 2

1 šolska ura
filozofije stran
od razsvetljenja
Prešernov gaj

54.321 stopnic
do zlate mature
(200 na dan)

Kos kremšnite

Mestna
občina Kranj

Mestna knjižnica
Kranj

S ava
Grad
Khislstein

Maruša Jenko
iz 4. č

Kraljica
neprespanih noči.

12. februar 2021 in 13. februar 2021

Noč na Gimnaziji Kranj

26. marec 2021–27. marec 2021
28. junij 2021–2. julij 2021

s svojim delom
zaznamuje čas
in prostor
je
prepoznaven
v svojem
okolju
fakulteto
uspešno in
pravočasno
zaključi

Zaž Hozjan
iz 3. č

Prešernovo
gledališče

Informativni dan Gimnazije Kranj

Gimnazijski tabor 2021

1 ura
matematike
do izziva

Dva koraka
do sirove
stručke

1 "ja" stran od nepozabnih
gimnazijskih ekskurzij

Nič ni nemogoče,
še posebej naučiti
se vso snov v noči
pred testom.

a

Gimnazija Kranj
v srcu mesta

Avtobusna
postaja 1
En korak čez cesto
do kave

22. januar 2021 in 23. januar 2021

100 m do
mestne
knjižnice

Prešernova
hiša

10 minut
do železniške
postaje

Božični koncert Gimnazije Kranj

17. november 2020

Zvonec – dijakova
najljubša pesem.

Sledite nam na:

24. in 26. november 2020

Druga roka/Second hand

1 vejica stran od
popolnega eseja

Železniška
postaja Kranj

Dan odprtih vrat
na Gimnaziji Kranj

december 2020

torek,
24. 11. 2020,
ob 14.00
četrtek,
26. 11. 2020,
ob 8.00

Tajda Možek
iz 4. f

Koledar dogodkov

Kok r

DAN
ODPRTIH
VRAT

Postani
Gimnazijec.

Glavna avtobusna
postaja

z maturo v žepu
zaželen tudi na
najzahtevnejših
univerzah

zaseda odgovorna
delovna mesta v
gospodarstvu, kulturi
in znanosti

Kranjski gimnazijec
Pripravljam se na
študij doma ali v tujini.
Programa gimnazija in mednarodna
matura mladega človeka najbolje
pripravita na študij doma in v tujini.
Gimnazija Kranj dijake spremlja skozi
proces prijave na domačo ali tujo
univerzo.

