GIMNAZIJA IN SREDNJA ŠOLA ZA KEMIJO IN FARMACIJO RUŠE
Šolska ulica 16, 2342 Ruše Tel.: ++386(0)2-63-00-800 Fax: ++386(0)2-63-00-801 e-mail: info@gimnazija-ruse.si

OBVESTILO ZA UČENCE 9. IN 8. RAZREDA OŠ TER STARŠE
Spoštovani,
Gimnazija in srednja šola za kemijo in farmacijo Ruše je uspešna šola.
Na šoli izobražujemo v treh izobraževalnih programih – splošna gimnazija, kemijski tehnik in
farmacevtski tehnik. Vsi programi nudijo številne možnosti nadaljnjega študija, oba tehnična
programa pa tudi zaposljiv poklic. Upravljamo, imamo tudi svoj dijaški dom.
Izvajamo sodoben in inovativen pouk. Velik poudarek dajemo varnemu in urejenemu učnemu okolju,
učne obveznosti prilagajamo športnikom in dijakom, ki so aktivni na raznih področjih. Dijakom
ponujamo številne dejavnost ter projekte, tudi mednarodne.
Šola sodi med najuspešnejše v državi po številu zlatih maturantov na poklicni maturi. Prav tako velja
omeniti uspeh gimnazijcev na splošni maturi, ki je bil v preteklih letih tudi 100 %. Ponosni smo na
učne in druge uspehe dijakov.
Uspehe gradimo s skupnim delom ter v sodelovanju in zaupanju med šolo, dijaki in starši.

V času, ko se odločate glede nadaljnje izobraževalne poti, za vas pripravljamo informativne dneve ter
druge dogodke (glej prilogo). Informacije o izobraževalnih programih, šoli in dijaškem domu najdete
na spletni strani šole www.gimnazija-ruse.si oz. https://www.gimnazija-ruse.si/aktualno/zaosnovnosolce/ . Lahko nas tudi kontaktirate (info@gimnazija-ruse.si ali tel. 02/6300 800) in z
veseljem se vam predstavimo in odgovorimo na vaša vprašanja.
Vabljeni - veselimo se srečanj z vami.
Lepo Vas pozdravljamo.
Ruše, 20. 1. 2022

Ravnatelj GSŠKF Ruše
Samo Robič, univ. dipl. inž. kem. teh.
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VABILO UČENCEM IN STARŠEM NA DOGODKE
vpis v srednjo šolo, poklici, šola, dijaški dom …

Spoštovani,
na Gimnaziji in srednji šoli za kemijo in farmacijo Ruše že pred samimi informativnimi dnevi,
ki bodo letos potekali na daljavo, za bodoče dijake in starše pripravljamo posebne
informativne dogodke:

V torek, 25. 1. 2022, in sredo, 2. 2. 2022, vas ob 17.00 uri vabimo na
e-DAN ODPRTIH VRAT GSŠKF Ruše
(predstavitev šole, izobraževalnih programov in dijaškega doma na daljavo).
Dogodka se lahko udeležite preko povezave, ki jo bomo objavili na spletni strani šole:
www.gimnazija-ruse.si

V četrtek, 27. 1. 2022, in petek, 28. 1. 2021, vas med 16.00 in 18.30 uro
vabimo v šolo in dijaški dom na
DAN ODPRTIH VRAT GSŠKF Ruše
(ogled in predstavitev šole, izobraževalnih programov in dijaškega doma).
Obisk bomo organizirali ob upoštevanju ukrepov preprečevanja okužbe s Covid-19.
V prostore bo možno vstopiti z veljavnim dokazilom izpolnjevanja PCT pogoja.

Vabljeni v Ruše!
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