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O BMŠL 

Britanska mednarodna šola v Ljubljani nudi tradicionalno izobraževanje po britanskem 
modelu. Naše poslanstvo je, da v mednarodnem okolju v mladih spodbujamo željo po učenju. 

BMŠL je leta 2008 ustanovil Jeremy Hibbins. Šola je v najetih prostorih na OŠ Vita Kraigherja 
za Bežigradom svoja vrata odprla 22 učencem ter 9 zaposlenim. Sedaj ima šola preko 150 
učencev, starih od 3 do 18 let. Približno 40 % učencev prihaja iz Slovenije, ostali pa so iz več 
kot 30 držav, od Avstralije do Norveške, od Portugalske do Japonske. Število učencev v 
razredih je omejeno na 20. 

Vse predmete z izjemo slovenščine in ostalih tujih jezikov v angleščini poučujejo učitelji ter 
asistenti, ki so v veliki večini naravni govorci angleščine, oziroma so dvojezični.  

Naša osnovna šola, ki šteje 6 razredov, sledi angleškemu nacionalnemu učnemu načrtu, ki se 
dopolnjuje z mednarodnim učnim načrtom za osnovne šole (IPC). Srednješolci od sedmega 
razreda dalje sledijo angleškemu učnemu načrtu za srednje šole vse do 10. razreda, ko se 
pričnejo pripravljati za mednarodne izpite IGCSE, oziroma do 12. razreda, ko se začnejo 
pripravljati za mednarodne izpite A-levels, ki jih opravljajo preko izpitnih komisij Cambridge 
in AQA. 

Pri formativnem in sumativnem ocenjevanju uporabljamo vrsto različnih orodij, da izboljšamo 
ter povečamo napredek vsakega učenca. Učencem se posvetimo tudi zato, da prepoznamo 
potrebe tistih, ki potrebujejo dodatno pomoč oziroma poseben pristop do učenja, najsi bo 
akademski, socialen ali fizičen.  

Učni del dneva je obogaten s pestrim programom šolskih ter obšolskih dejavnosti, ki 
vključujejo šport ter aktivnosti na prostem. Aktivnosti so na voljo znotraj dveh programov 
BIMS (glasbene šole British International Music School) ter Creators. 

Na BMŠL je učno okolje tudi tehnološko podprto. Učilnice so opremljene z interaktivnimi 
tablami ali projektorji. Učenci od 3. do 6. razreda med poukom uporabljajo iPade, od 7. 
razreda naprej pa jih nadomestijo prenosniki. iPade in prenosnike učenci vsak dan prinesejo 
s seboj. 

Aktivno spodbujamo zdrav način prehranjevanja. Sladke pijače in nezdravi prigrizki ter hitra 
prehrana niso dovoljeni. Preventivno ravno tako niso dovoljeni arašidi. 

V čast nam je delovati v eni najbolj zanimivih evropskih držav, ki ima prelepo prestolnico ter 
bogato zgodovino. Priložnosti, ki jih Slovenija ponuja, z veseljem izkoriščamo za učenje zunaj 
šolskih sten in svojim učencem pomagamo spoznati, da preko projektov in skrbi za okolje 
prispevamo k skupnosti. 

BMŠL je akreditirana članica Sveta britanskih mednarodnih šol (Council of British International 
Schools (COBIS), članica Sveta mednarodnih šol (Council of International Schools (CIS)) in 
Cambridge mednarodna šola. Šola trenutno čaka potrditev registracije (v začetku leta 2017) 
pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, v skladu z zakonom o priznavanju 
mednarodnih programom na zasebnih šolah, ki je bil sprejet junija 2016.  

Naša častna podpornica je ambasadorka Velike Britanije, ki delovanje šole aktivno promovira 
in nas pogosto tudi obišče na šoli.  BMŠL je aktivna članica ‘British House’, ki jo predstvljajo še 
Ambasada Velike Britanije, British Council, Britansko-slovenska gospodarska zbornica ter 
MEPI (Mednarodno priznanje za mlade).  



BMŠL spada pod okrilje skupine šol Orbital Education, ki ima sedež v Veliki Britaniji. Skupaj 
stremimo k uravnoteženju učnih potreb naših učencev ter finančne odgovornosti, ki jo imamo 
do naših staršev ter investitorjev. 

  



Poslanstvo, vrednote in vizija šole 

Na BMŠL Poslanstvo šole, Vrednote šole ter Vizija šole določajo šolski etos, prednosti in način 
dela, ter usmerjajo vse šolske pravilnike in delovanje.  

Vsakdo, ki ima namen pridružiti se šolski skupnosti, dobi priložnost, da si prej prebere in 
razume te trditve, ter se s podpisom zaveže k izpolnjevanju le-teh. 

Poslanstvo šole, Vrednote šole ter Vizija šole so vključene v vpisno dokumentacijo in so na 
voljo na šolski spletni strani v angleškem in slovenskem jeziku. 

Poslanstvo šole, Vrednote šole ter Vizija šole so pregledane vsaki dve leti in skupaj s pogoji 
poslovanja ter cenikom objavljene vsako leto pred koncem meseca marca. 

 

Poslanstvo šole 

Britanska mednarodna šola v Ljubljani nudi mednarodno izobraževanje visoke kakovosti v 
angleškem jeziku, s pravo mero tradicije in inovativnosti. Ustvarjamo pozitivno zahtevno in 
vzpodbudno učno okolje, v katerem so vsi ovrednoteni kot posamezniki in opolnomočeni, da 
postanejo mnogostranski, motivirani in prizadevni ljudje. 
 

Vrednote šole 

Ponosni smo, da na šoli vlada prijetno in pozitivno vzdušje, v katerem so vsi člani šolske 
skupnosti cenjeni, in kjer se bodo učitelji potrudili, da spoznajo vsakega posameznika, ki 
jim je zaupan v varstvo, ter tako vzpodbudijo njegovo učenje in razvoj. 

Na BMŠL poudarjamo učenje kako se učiti, razvoj veščin ter uporabo pridobljenega znanja, 
kot tudi celostno izobrazbo vsakega posameznika. Svoje učence spodbujamo, da si zadajo 
visoke cilje, da so pri svojem delu ustvarjalni, ter da pri tem tudi tvegajo in se učijo iz svojih 
napak.  

Vsakdo v šolski skupnosti lahko pričakuje pošten, pravičen in spoštljiv odnos drugih. 
Verjamemo, da je samodisciplina boljša kot kaznovanje, zato bomo odločno obravnavali 
vsakogar, ki s svojim vedenjem ali dejanji ogroža učenje in dobro počutje drugih. 
Priznavamo, da je narodnost pomemben del identitete naših učencev, zato sprejemamo 
svojo raznolikost ter mednarodnost. 

BMŠL se zaveda, da je sodelovanje med starši, šolo in družbo pri vzgoji bodočih generacij 
ključnega pomena, in si močno prizadeva, da to sodelovanje vzpodbuja in goji. 

 

Vizija šole 

V desetih letih bo BMŠL postala ugledna in prepoznavna šola tako v domačem kot tudi 
mednarodnem okolju ter bo štela okrog 450 učencev, starih od 3 do 18 let, približno 
polovica jih bo iz Slovenije. Naš cilj je zagotoviti neprekinjeno izboljševanje zaključnih 
rezultatov naših učencev. 


