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Ptuj, 25. 1. 2021

Dragi devetošolci in devetošolke, spoštovani starši,
čas odločitve, kam po osnovni šoli, se nezadržno približuje. V današnjih neobičajnih razmerah in v še
bolj neobičajnem šolskem letu poteka pridobivanje informacij o šolah in programih večinoma na
daljavo in manj z osebno komunikacijo v živo.
Tudi sami smo prvič v tej situaciji in se sprašujemo, ali vam bomo znali in zmogli na primeren način
predstaviti vse, kar želimo. Težko sprejemamo dejstvo, da našega šolskega utripa ne moremo deliti z
vami osebno. Trudimo se, da bi se tudi tako posredovane informacije čim bolj ujele z vašimi interesi
in boste v Gimnaziji Ptuj prepoznali pravo srednješolsko pot.
Veseli smo, da smo skupaj s svojimi dijaki izpeljali videokonferenčna srečanja na večini osnovnih šol
in smo se vsaj malo že spoznali.
V naslednjih dneh vas vabimo, da spremljate našo spletno stran www.gimptuj.si,
naš Facebook in Instagram profil ter naš Youtube kanal, na katerih objavljamo vse pomembne
informacije, iz katerih lahko vsaj delno začutite, kaj vse počnemo in dosegamo. Hkrati pa vas vabimo
tudi na dogodke, ki jih organiziramo za vas.
1. INFORMATIVNI DAN NA GIMNAZIJI PTUJ
Obveščamo vas, da bo Informativni dan na GimPtuj potekal v virtualnem okolju, povezava za njegov
obisk pa bo objavljena na spletni strani www.gimptuj.si. Za obisk informativnega dneva se ne bo
treba registrirati, bodite pa pozorni, da boste našli vse informacije. Zanimivo bo. Informativni dan na
GimPtuj bo pokazal našo ustvarjalnost in izvirnost. Za vas ga bodo pripravili sedanji in nekdanji
ptujski gimnazijci.
Informativni dan bo sestavljen iz video informacij, pisnih informacij in interaktivnih predstavitev.
• Video in pisne informacije bodo dostopne od petka, 12. 2. 2021, od 9. ure naprej do začetka
novega šolskega leta.
• Interaktivne predstavitve (žive vsebine), na katerih boste lahko zastavili vprašanja in dobili
odgovore, pa v petek in soboto, 12. in 13. 2. 2021. Predstavitve bodo potekale v aplikaciji
ZOOM po naslednjem razporedu (povezave na predstavitve bodo javno objavljene na spletni
strani www.gimptuj.si v zavihku Informativni dan 2021):
Petek, 12. 2. 2021, dopoldan
9.30 – predstavitev družboslovnih predmetov
9.45 – predstavitev naravoslovnih predmetov
10.00 – predstavitev umetnosti
10.15 – predstavitev jezikov
10.30 – predstavitev umetniške gimnazije – likovna smer
10.30 – predstavitev umetniške gimnazije – smer gledališče in film
10.45 – predstavitev športnega oddelka
Petek, 12. 2. 2021, popoldan
15.30 – predstavitev družboslovnih predmetov
15.45 – predstavitev naravoslovnih predmetov
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16.00 –
16.15 –
16.30 –
16.30 –
16.45 –

predstavitev umetnosti
predstavitev jezikov
predstavitev umetniške gimnazije – likovna smer
predstavitev umetniške gimnazije – smer gledališče in film
predstavitev športnega oddelka

Sobota, 13. 2. 2021
9.30 – predstavitev družboslovnih predmetov
9.45 – predstavitev naravoslovnih predmetov
10.00 – predstavitev umetnosti
10.15 – predstavitev jezikov
10.30 – predstavitev umetniške gimnazije – likovna smer
10.30 – predstavitev umetniške gimnazije – smer gledališče in film
10.45 – predstavitev športnega oddelka

2. PORTAL INFORMATIVNI DNEVI 2021
Skupaj z drugimi srednjimi šolami in dijaškimi domovi se bomo predstavili tudi v virtualnem okolju
preko spletnega naslova www.informativni-dnevi.si.
Portal je zasnovan v virtualnem okolju, v katerem bodo vse šole imele enako zasnovo in podobo.

3. VIDEOKONFERENCE ZA STARŠE • Vi sprašujete, mi odgovarjamo
V februarju bomo organizirali tudi videokonference za starše. Zavedamo se, da ste starši za svoje
otroke pomemben dejavnik pri izbiri srednje šole. Pred informativnim dnevom vam ponujamo
možnost, da vprašate vse, kar vas o Gimnaziji Ptuj zanima.
Videokonference bodo potekale preko aplikacije ZOOM:
• Videokonferenca za splošno gimnazijo:
3. 2. 2021 ob 16. uri na povezavi:
https://arnes-si.zoom.us/j/94426026203
•

Videokonferenca za umetniško gimnazijo:
3. 2. 2021 ob 17. uri na povezavi:
https://arnes-si.zoom.us/j/98221432632

•

Videokonferenca za športni oddelek
3. 2. 2021 ob 18. uri na povezavi:
https://arnes-si.zoom.us/j/96035611822
V primeru morebitnih tehničnih težav kontaktiranje: David Hameršak (041 808 489)

4. VPRAŠANJA
Odpiramo pa tudi nabiralnik vprašanj.
S krilatico »Ni neumnih vprašanj.« bi vas radi spodbudili, da ne bi oklevali in bi brez zadržkov
vprašali, karkoli vas zanima. Gimnazija Ptuj je prostor za svobodo mišljenja, tudi na videz »smešno«,
____________________________________________________________________________________________________
Gimnazija Ptuj je vpisana pri Okrožnem sodišču Ptuj, vložna številka 10972500,
matična številka 1636855000, davčna številka 31808093, transakcijski račun 01100-6030725840

Gimnazija Ptuj
Volkmerjeva cesta 15
2250 Ptuj
Slovenija
+386 (0)2 748 28 10
+386 (0)2 748 28 28
www.gimptuj.si
info@gimptuj.si

»čudno«, »neumno« vprašanje nas lahko vedno znova pozitivno preseneti, ponudi razmislek, usmeri
in nas z novim pogledom nauči kaj zanimivega.
Pišite ali pokličite:
info@gimptuj.si ali
darja.rokavec@guest.arnes.si / 041 514 910
Želimo vam, da najdete, kar boste iskali. Želimo si, da boste to našli na Gimnaziji Ptuj.
Uspešno in pozitivno pri pouku na daljavo. Verjamemo, da se bo tudi ta neugodni začetek vaše nove
šolske poti iztekel v dober konec.
Vse dobro z Gimnazije Ptuj.
Boštjan Šeruga, ravnatelj
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