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1. IZHODIŠČA LDN 2015/2016 

Pred Gimnazijo Franca Miklošiča Ljutomer je 52. šolsko leto. Tudi v tem šolskem letu bomo sledili 

motu »Z znanjem ponosni v prihodnost« in viziji, ki smo jo sprejeli vsi udeleženci v vzgojno-

izobraževalnem procesu na gimnaziji: 

Kakovostno znanje, inovativnost in vzgoja, ki temelji na medsebojnem spoštovanju in sodelovanju, 

vodijo do uspeha v življenju. 

Smo zavod, ki v tem prostoru mladino izobražuje že več kot 50 let. Svojim udeležencem 

izobraževanja in zaposlenim želimo nuditi najboljše pogoje za njihovo osebnostno in poklicno rast, 

zato smo odprti za vse pobude, ki bi popestrile in kvalitetno dvignile izobraževanje. Vključujemo se v 

domače in mednarodne projekte. Vse to počnemo z namenom biti med najboljšimi. 

Pri tem poslanstvu smo: 

 strpni, 

 se spoštujemo in smo iskreni, 

 vnašamo življenjskost, toplino, vedrino in prijaznost drug do drugega, 

 zaupamo vase in v druge, 

 ohranjamo humane odnose, 

 sledimo novim spoznanjem in poglabljamo svoje strokovno znanje, ki ga posredujemo svojim 

izobraževancem, 

 vključujemo in odpiramo se v okolje, 

 izkušnje iz preteklosti povezujemo s sedanjostjo, 

 z lastnim razmišljanjem razvijamo svoj stil dela (ustvarjalno, svobodno, kritično in odgovorno), 

 zaupamo v svoje delo, pri katerem smo odprti in dinamični, vnašamo nove oblike in metode dela 

ter sodelujemo drug z drugim, 

 razvijamo, sprejemamo in dopuščamo drugačnost, 

 stalno uvajamo najnovejše pedagoške in andragoške pristope. 

Smo zavod odprtih ljudi do vseh, ki želijo dobiti kvalitetno izobrazbo. 

Letošnji delovni načrt ponuja zbir možnosti in rešitev pouka ter izbirnih dejavnosti, ki bodo dijakinjam 

in dijakom omogočile raznovrstno razvijanje in dokazovanje v šolskih ter obšolskih dejavnostih, v 

smislu pridobivanja kakovostnega znanja, inovativnega pristopa in vzgoje, ki temelji na medsebojnem 

spoštovanju in sodelovanju, kar vodi do uspeha v življenju. 

2. OBSEG IN RAZPOREDITEV POUKA IN DRUGIH OBLIK 
IZOBRAŽEVALNEGA DELA  

2.1.1. Časovna razporeditev ur pouka 

Pouk se prične ob 7.05 za vse letnike. 1., 2. in 3. letniki imajo pouk osem ur, 9. šolska ura je 

namenjena 4. letnikom in MT. 

Zaporedna šolska ura Od Do  Zaporedna šolska ura Od Do 

1. šolska ura 7.05 7.50  5. šolska ura 10.35 11.20 

2. šolska ura 7.55 8.40  6. šolska ura 11.25 12.10 

3. šolska ura 8.45 9.30  7. šolska ura 12.15 13.00 

4. šolska ura 9.35 10.20  8. šolska ura 13.05 13.50 

ODMOR cela šola 10.20 10.35  9. šolska ura 13.55 14.40 
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2.1.2. Razporeditev dijakov v oddelke in skupine 

Razrednik R 
Na začetku š.l. Ponavljalci Tuji jeziki 

VSI M Ž VSI M Ž A-1 A-2 F-2 Š-2 N-1 N-2 

Saša Vrbnjak 1.a 27 7 20         27     27   

Niko Peterka 1.b 27 9 18       27   5 3   19 

Andrej Kos 1.c 26 13 13       26   1 4   21 

Ludvik Rogan 1.d 19 3 16       18 1 5 3 1 10 

SKUPAJ 1. l. GIM 1.l. 99 32 67       71 28 11 10 28 50 

Nina Pečnik 1.va 22 5 17       22           

Lilijana Fijavž 1.vb 26 4 22 1   1         26   

SKUPAJ 1. l. VZG 1.l. 48 9 39 1   1 22       26   

SKUPAJ 1. letniki 1.l. 147 41 106 1   1 93 28 11 10 54 50 

Brigita Fras 2.a 27 9 18         27     27   

Aleš Kustec 2.b 29 8 21       29   4 1   24 

Tanja Trajbarič Lopert 2.c 27 7 20       27   5 10   12 

SKUPAJ 2. l. GIM 2.l. 83 24 59       56 27 9 11 27 36 

Svetlana Krstić 2.va 19   19       14       5   

Karolina Erjavc 2.vb 18 1 17       11       7   

SKUPAJ 2. l. VZG 2.l. 37 1 36       25       12   

SKUPAJ 2. letniki 2.l. 120 25 95       81 27 9 11 39 36 

Klaudija Tivadar 3.a 28 8 20       2 26     26 2 

Vesna Vrhovski 3.b 29 12 17       29   10     19 

Damjan Erhatič 3.c 29 14 15       29   9     20 

Franc Čuš 3.d 28 14 14       27 1  2   1  25 

SKUPAJ 3. l. GIM 3.l. 114 48 66       88 26 21   26 67 

Danijel Berden 3.va 26 1 25       26           

M. Vogrinec/S. Ferčak 3.vb 25 8 17       5       20   

SKUPAJ 3. l. VZG 3.l. 51 9 42       31       20   

SKUPAJ 3. letniki 3.l. 165 57 108       119 26 21   46 67 

Mojca Rižnar Nedeljko 4.a 27 9 18       27         27 

Saša Pergar 4.b 30 14 16         30     30   

Danilo Obal 4.c 31 10 21       31   12     19 

Tanja Bigec 4.d 30 9 21       30   11     19 

SKUPAJ 4. l. GIM 4.l. 118 42 76       88 30 23   30 65 

Natalija Horvat 4.va 27 4 23       27           

Mojca Vizjak Horvat 4.vb 23 4 19       10       13   

SKUPAJ 4. l. VZG 4.l. 50 8 42       37       13   

SKUPAJ 4. letniki 4.l. 168 50 118       125 30 23   43 65 

SKUPAJ GIM   414 146 268       302 112 64 21 112 217 

SKUPAJ VZG   186 27 159 1   1 115       71   

SKUPAJ MT* 5.a  28 14 14        16    
 

  12    

S K U P A J   628 187 441 1   1 433 112 64 21 195 217 

*Končnega števila vpisanih v maturitetni tečaj še nimamo, saj še vpis ni dokončan. 
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2.1.3. Dijaki pri izbirnih predmetih v 2. in 3. letniku gimnazije 

V drugem in tretjem letniku se dijaki in dijakinje samostojno odločajo o izbirnem predmetu.  

Predmet     Letnik Št.ur 2. letnik Št.ur 3. letnik Št. dij. 2. l. Št. dij. 3. l. 

Evropske študije z državljansko vzgojo   70  25 

Študij okolja 70    

Informatika 35 70 15 25 

Poudarjena fizika  35  13 

Poudarjena kemija  35  23 

Poudarjena biologija  35  26 

DSD  70 70 68 60 

TJ III Španščina 70 70  5 

TJ III Francoščina 70 70   

TJ III Nemščina 70 70   

TJ III Ruščina 70 70 16 2* 

TJ III Kitajščina 70 70   

Izbirna matematika ** 35 35   

Likovno snovanje 70 70 9 7 

Zgodovina športa 70  0  

* Dijakinji pouk ruščine obiskujeta z dijaki 2. letnikov. 

** Se izvede v obliki tabora. 

2.1.4. Dijaki pri izbirnih maturitetnih predmetih v 4. letniku gimnazije 

Predmet 4. letnik  Predmet 4. letnik 

Zgodovina  9 Fizika 14 

Geografija 27 Psihologija 24 

Biologija 39 Sociologija 44 

Kemija 35 Informatika 15 

2.1.5. Razporeditev pouka, počitnic in roki za opravljanje izpitov 

Minister za izobraževanje, znanost in šport je z dne 15. maja 2015 izdal Podrobnejša navodila o 

šolskem koledarju za srednje šole za šolsko leto 2015/2016. Letni delovni načrt šole je usklajen z 

navodili ministra. 

torek 1. sep. 
 

ZAČETEK POUKA 

ponedeljek 26. okt. 

jesenske 

počitnice 

POČITNICE 

torek 27. okt. POČITNICE 

sreda 28. okt. POČITNICE 

četrtek 29. okt. POČITNICE 

petek 30. okt. POČITNICE 

sobota 31. okt. praznik DAN REFORMACIJE 

nedelja 1. nov. praznik DAN SPOMINA NA MRTVE 

četrtek 24. dec. 
 

PROSLAVA PRED DNEVOM SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI 

petek 25. dec. praznik BOŽIČ 
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sobota 26. dec. praznik DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI 

ponedeljek 28. dec. 

novoletne 

počitnice 

POČITNICE 

torek 29. dec. POČITNICE 

sreda 30. dec. POČITNICE 

četrtek 31. dec. POČITNICE 

petek 1. jan. praznik NOVO LETO 

petek 15. jan. 
 

ZAKLJUČEK 1. OCENJEVALNEGA OBDOBJA 

petek 5. feb. 
 

PROSLAVA PRED SLOVENSKIM KULTURNIM PRAZNIKOM 

ponedeljek 8. feb. praznik PREŠERNOV DAN, SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK 

petek 12. feb. 

 
INFORMATIVNA DNEVA                                                                             

sobota 13. feb. 

ponedeljek 22. feb. 

zimske 

počitnice 

POČITNICE 

torek 23. feb. POČITNICE 

sreda 24. feb. POČITNICE 

četrtek 25. feb. POČITNICE 

petek 26. feb. POČITNICE 

ponedeljek - 

ponedeljek 

1. feb. - 

29. feb.  
ZIMSKI IZPITNI ROK 

ponedeljek 28. mar. praznik VELIKONOČNI PONEDELJEK 

sreda 27. apr. praznik DAN UPORA PROSTI OKUPATORJU 

četrtek 28. apr. prvo-

majske 

počitnice 

POČITNICE 

petek 29. apr. POČITNICE 

sobota 30. apr. POČITNICE 

nedelja 1. maj praznik PRAZNIK DELA 

ponedeljek 2.  maj praznik PRAZNIK DELA 

petek 20. maj 
 

ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA IN POUKA ZA ZAKLJUČNI 

LETNIK 

ponedeljek 23. maj 
 

PRIPRAVA NA SM, PM 

sreda 25. maj 
 

IZPITNI ROK ZA IZBOLJŠAVO OCENE (ZAKLJUČNI LETNIK) 

četrtek 23. jun. 
 

ZAKLJUČEL 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA ZA OSTALE LETNIKE 

petek 24. jun. 
 

PROSLAVA PRED DNEVOM DRŽAVNOSTI IN ZAKLJUČEK POUKA ZA 

OSTALE LETNIKE TER RAZDELITEV SPRIČEVAL 

sobota 25. jun. praznik DAN DRŽAVVNOSTI 

ponedeljek- 

sreda 

27. jun. - 

31. avg. 

poletne 

počitnice 
POČITNICE 

četrtek 30. jun. 
 

SPOMLADANSKI IZPITNI ROK 

torek 16. avg. 
 

JESENSKI IZPITNI ROK 

2.2. GIMNAZIJA  

2.2.1. Izvedbeni gimnazijski predmetnik 

Za šolsko leto 2015/2016 smo na pripravljalni konferenci konec avgusta 2015 dorekli naslednji 

predmetnik. Predmetnik je enak kot lansko šolsko leto, dodatno smo ponudili dijakom 2. in 3. letnikov 

izbirni predmet Kitajščina. Izbirni predmeti v 2., 3. in 4. letniku se izvajajo v okviru števila 
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prijavljenih dijakov. 

Predmet                          

Letnik - št.ted. pouka 

1. l. 

35 

2. l. 

35 

3. l. 

35 

4. l.  

31 

Sku-

paj 

Mat. 

stand 

Dod. ure 

v 4.l. 

SKU-

PAJ 
OIV 

OBVEZNI ŠTIRILETNI PREDMETI: 

Slovenščina 140 140 140 140 560 560 31 591   

Matematika 140 140 140 140 560 560 31 591   

TJ I (NEM, ANG) 105 105 105 105 420 420 35 455   

TJ II (NEM, ANG, FRA, ŠPA) 105 105 105 105 420 420   420   

Zgodovina  70 70 70 70 280 280 85 365   

Športna vzgoja 105 105 105 105 420 420   420   

SKUPAJ 665 665 665 665 2660 2660 182 2842   

Skupaj na teden 19,00 19,00 19,00 21,45           

OBVEZNI PREDMETI: 

Glasba 53       53     53 18 

Likovna umetnost 53       53     53 18 

Geografija 70 70 70   210 280 155 365   

Biologija 70 70 70   210 315 155 365   

Kemija 70 70 70   210 315 155 365   

Fizika 70 70 70   210 315 155 365   

Psihologija   70     70 280 210 280   

Sociologija     70   70 280 210 280   

Filozofija       70 70 280   70   

Informatika 70       70 280 140 210   

Skupaj 455 350 350 70 1225 2345 1180 2405 35 

SKUPAJ 1120 1015 1015 735 3885 5005 1362 5247   

Skupaj na teden 32,00 29,00 29,00 23,71           

IZBIRNI PREDMETI V GIMNAZIJI: 

Evropske študije z drž. vzgojo     70   70     70 35 

Zgodovina športa  70      70  

Študij okolja   70     70     70   

Informatika   35 70   105     105   

Poudarjena FIZ/KEM/BIO     35   35     35   

DSD   70 70   140     140   

TJ III (NEM, RUŠ, FRA, ŠPA, KIT)   70 70   140     140   

Likovno snovanje   70     70     70   

Izbirna matematika   35 35   70     70   

Skupaj po izbiri dijaka 0 
70-

140 

70-

140 

186-

279 
          

Minimalna obremenitev dijaka 1120 1085 1085 921           

Minimalna obremenitev dijaka 32 31 31 30           

Maks. obremenitev dijaka 1120 1155 1155 1014           

Maks. obremenitev dijaka 32 33 33 33           
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2.2.2. Posodobitve v gimnazijskem programu kot rezultat sodelovanja v 
projektih 

Na podlagi pridobitev izkušenj in novosti v projektu Posodobitve v gimnazijskem programu in 

vključenosti v različne projekte v preteklosti bomo tudi v tem šolskem letu nadaljevali z delom in s  

posodobitvami na naslednjih področjih:  

- V letu 2014 se je zaključil projekt Posodobitve gimnazijskega programa, ki je potekal v sklopu 

konzorcija gimnazij. Naloge iz tega projekta je na šoli koordiniral šolski razvojni tim. Pridobitve 

projekta, ki jih bo šola izvajala tudi v naslednjem šolskem letu, so:  

 projektni dnevi, 

 razvoj socialnih kompetenc med dijaki – tutorstvo, 

 sodelovalno in timsko poučevanje, 

 kroskurikularnost. 

- Lani so se projekt Poskus ministra odločili peljati še za lansko šolsko leto. V sklopu tega projekta 

smo uvajali nivojskost pri tujih jezikih in matematiki ter poudarjeno naravoslovje. V šolskem letu 

2015/16 bomo nadaljevali z izvajanjem programa:  

 nivojskost pri 1. in 2. tujem jeziku ter matematiki, 

 poudarjeno naravoslovje pri predmetih: fizika, kemija, biologija in matematika. 

- Nadaljevali bomo z izvajanjem programa nemške jezikovne diplome na stopnji DSD-2. V program 

pa smo že lani vključili tudi zainteresirane dijake programa predšolska vzgoja. V preteklem šolskem 

letu so se pripravljali za izvajanje programa na stopnji DSD-1, iz katerega bodo dijaki lahko letošnje 

šolsko leto opravljali izpit. 

- V sklopu ponudbe TJ3 smo dijakom v 2. in 3. letniku ponudili učenje naslednjih tujih jezikov: 

nemščina, francoščina, španščina, ruščina in kitajščina. Na podlagi interesa dijakov se bo v 2. letniku 

izvajal pouk ruščine, v 3. letniku pa španščine in ruščine.  

- V šolskem letu 2015/16 dijakom ponujamo naslednje izbirne predmete: 

 2. letnik: informatika, likovno snovanje, zgodovina športa, tuji jezik 3, študij okolja, izbirna 

matematika, DSD, 

 3. letnik: informatika, evropske študije z državljansko vzgojo, tuji jezik 3, izbirna matematika, 

poudarjena: kemija, fizika in biologija, DSD. 

Izbirni predmet se izvaja, če skupino sestavlja vsaj 15 dijakov. 

Letošnji projekti so sledeči: 

Razred 

(let./oddel.) 

Naslov 

aktivnosti 
Predmet Datum Nosilec Cilji 

EKO krožek 
Pozor(!)ni za 

okolje 
ŠOK 

celo 

leto 

Mateja 

Godec 

Izvajanje različnih aktivnosti za 

delovanje šole v skladu s 

trajnostnim razvojem. 

 1. d ATS 2020 

MAT 

KEM 

ANG 

ZGO 

celo 

leto 

Štefka 

Štrakl 

Formativno spremljanje 

transverzalnih veščin. 

izbirno 

Mednarodni 

mesec šolskih 

knjižnic 

SLO 

KIZ 

LIZ 

oktober 

2015 

Veronika 

Prijol 

Dijaki se likovno in leposlovno 

udejstvujejo. 

dijaki 1. let. 

gim. in pred. 

Medknjižnično 

sodelovanje in 

SLO 

KIZ 

april in 

maj 

Veronika 

Prijol 

Spodbujanje dijakov k branju 

kakovostne domače literature in 
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Razred 

(let./oddel.) 

Naslov 

aktivnosti 
Predmet Datum Nosilec Cilji 

vzg. projekt Rastem s 

knjigo 

2016 vključevanje dijakov v Splošne 

knjižnice, uveljavljanje pomena 

kakovostne knjige za mlade, 

spodbujanje medgeneracijskih 

povezav, prikaz današnje vloge 

knjige za slo. jez. (kot materni in 

drugi/tuj jezik). 

2.2.3. Maturitetni tečaj 

V program maturitetni tečaj se lahko vpiše, kdor je uspešno končal srednjo poklicno, srednjo tehniško 

ali drugo srednjo strokovno šolo oziroma tretji letnik gimnazije, če je prekinil izobraževanje 

(gimnazija) za najmanj eno leto. Prav tako se lahko vpišejo kandidati in kandidatke, ki niso končali 

prej naštetih šol, so pa zaključili osnovnošolsko izobraževanje, če opravijo preizkus znanja na ravni 

tretjega letnika gimnazije iz predmetov: slovenščina, matematika, tuji jezik in dveh izbirnih 

maturitetnih predmetov. Izobraževanje traja eno leto. 

Cilj maturitetnega tečaja je omogočiti dijakom in dijakinjam, da z ustrezno pripravo na opravljanje 

mature k njej pristopijo in jo tudi opravijo. 

Dijak ali dijakinja je opravil/-a MT, ko je pozitivno ocenjen/-a pri vseh predmetih in je opravil/-a 

obveznosti (pouk, vaje, seminarske naloge), določene s programom in s predmetnimi izpitnimi 

katalogi. Predmetnik: 

Predmet Skupno število ur Maturitetni standard 

Slovenščina 174 560 

Tuji jezik (Anj ali (in) Nej) 174 420 

Matematika 174 560 

Izbirni maturitetni predmet 116–174 280–315 

Izbirni maturitetni predmet 116–174 280–315 

2.2.4. Matura 

Dijaki in dijakinje splošne gimnazije in MT zaključijo program z maturo v skladu s Pravilnikom o 

maturi. Preverja se znanje iz petih (ali šestih) predmetov, od katerih so trije obvezni za vse maturante 

(slovenščina, matematika, tuji jezik), dva  maturitetna predmeta (lahko tudi tri) pa dijakinje in dijaki 

izberejo izmed naslednjih predmetov: 

Angleščina Nemščina Francoščina Španščina Psihologija Sociologija 

Geografija Zgodovina Biologija Kemija Fizika Informatika 

2.3. PROGRAM PREDŠOLSKA VZGOJA  

V programu predšolska vzgoja se dijaki in dijakinje izobražujejo za poklic vzgojitelj/-ica predšolskih 

otrok oz. se pripravljajo za nadaljnji študij.  

Predmetnik programa predšolske vzgoje je sestavljen po prenovljenem programu, ki je pripravljen v 

skladu z novimi izhodišči in metodološkim priročnikom »Kurikul na nacionalni in šolski ravni v 

poklicnem in strokovnem izobraževanju«. Novosti programa so kompetenčna zasnovanost, modularna 

zgradba, povezava teorije in prakse, izbirnost ter odprti kurikul. Program sestavljajo 

splošnoizobraževalni predmeti, strokovni obvezni in izbirni moduli, praktično izobraževanje v šoli in 

praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu, interesne dejavnosti ter odprti kurikul. Prav odprti 
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kurikul je dobrodošla novost, ki jo omogoča prenova v srednjih strokovnih programih. Vsaka šola 

lahko tako samostojno oblikuje in izvaja 20 % učnih vsebin, kar imenujemo odprti kurikul (OK).  

Velik poudarek je namenjen povezovanju splošnega in strokovnega znanja, s čimer želimo izboljšati 

učne rezultate dijakov in doseči celovito usposobljenost za poklic, sodelovanje v družbi, osebnostni 

razvoj in nadaljnje izobraževanje. 

Predmetnik: 

 
1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik Skupaj 

OP OP OP OP OP 

O
S

N
O

V
N

I 
P

R
E

D
M

E
T

N
IK

 

SLOVENŠČINA 140 105 105 137  487 

MATEMATIKA 105 105 105 68 383 

TUJI JEZIK 105 105  105  102  417 

UMETNOST 
LIK 68 / / / 

102 
GLA 34 / / / 

ZGODOVINA 68 68  / / 136 

GEOGRAFIJA 68 68 / / 136 

SOCIOLOGIJA / 68 / / 68 

PSIHOLOGIJA / 68 / / 68 

FIZIKA 70 / / / 70 

KEMIJA 70 / / / 70 

BIOLOGIJA 68 68 / / 136 

ŠPORTNA VZGOJA 105 70 70 95 340 

 Skupaj 901 725 385 402 2413 

 

  Letnik 
1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik Sk. Sk. Sk. 

OP OK D. s. OP OK D. s. OP OK D. s. OP OK D. s. OP OK D. s. 

S
T

R
O

K
O

V
N

I 
M

O
D

U
L

I/
O

B
V

E
Z

N
I 

Veščine 

sporazumevanja 

 

SLO       34      

102   PED       34      

PSI          34   

Pedagogika in pedagoški  

pristopi v predšolskem obdobju 
      34   68   102   

Razvoj in učenje pred. otrok       70   66   136   

Varno in zdravo okolje       34   68   102   

Kurikulum oddelka v vrtcu 34   34      34   102   

Igre za otroke       34   34   68   

Ustvarjalno izražanje 

GLA 68   68  34 31  31    

408  130 
LIK    68  34 31  31    

SLO       9      

PLE 68   34   31      

Matematika za otroke       34   34   68   

Jezikovno izražanje otrok       34   34   68   

Naravoslovje za otroke    68         68   

Družboslovje za otroke    68         68   
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  Letnik 
1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik Sk. Sk. Sk. 

OP OK D. s. OP OK D. s. OP OK D. s. OP OK D. s. OP OK D. s. 

IKT 68            68   

O
D

P
R

T
I 

K
U

R
IK

U
L

 Poskusi za otroke     70         70  

Ustvarjamo za otroke 

PLE 

 

 
      105 

  34  
 

140  
GLA 31    

LIK 31    
 

SLO 31    

 KOV         12       

Otrok v vrtcu        35      35  

Inštrument  12   12   12   5   41  

Sodobni izzivi           34   34  

 Skupaj    238 12  340 82 68 410 152 62 372 73  1360 320 130 

I.
M

. 

Likovno izražanje           

102   102   Multimedije          

Glasbeno izražanje          

 Skupaj 1139 12  1065 82 68 795 152 62 876 73  3876 320 130 

 Skupaj OP + OK  1151  1147 68 947 62 949  4194 130 

 Obremenitev na 35 tednov  32,9  32,8  27,1  27,1     

 PRAKTIČNO USP. 18   38   162   162   380   

 INTERESNE DEJ. 96   96   96   64   352   

2.3.1. Praktični pouk in praktično usposabljanje z delom 

Praktični pouk in praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu 

Praktični pouk v šoli bomo letos izvajali: 

− v okviru projektnih dni: 

 v 2. letniku, kjer dijaki pripravijo različne delavnice s pomočjo profesorjev mentorjev in jih 

nato izvedejo v izbranih vrtcih;  

− delavnice za otroke, ki jih izvedemo v šoli ali izbranih vrtcih: 

 naravoslovni dan za predšolske otroke izvedejo dijaki in dijakinje 2. letnika; 

 poskusi za otroke po vrtcih izvajajo dijaki 3. letnika; 

 Ustvarjalnice, ki jih izvedemo z dijaki 3. letnikov v izbranih vrtcih; 

 v okviru Šport špasa in drugih prireditev, ki jih organizirajo vrtci oz. osnovne šole, 

Tudi v tem šolskem letu bomo sodelovali s Splošno knjižnico Ljutomer, kjer bodo dijaki in dijakinje 3. 

in 4. letnika izvedli nastop z lutkovno ali gledališko igrico in nato izvedli delavnice. 

 

Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu poteka v vrtcih, ki si jih dijaki in dijakinje sami 

izberejo s pomočjo organizatorke praktičnega usposabljanja. Že v prvem letniku se seznanijo z delom 

pri delodajalcu, saj izvedejo hospitacije v izbranih vrtcih, v drugem letniku že preživijo nekaj dni v 

vrtcu in izvedejo eno dejavnost, medtem ko v tretjem in četrtem letniku en dan v tednu preživijo v 

vrtcu. Šola z izbranimi vrtci sklene učne pogodbe.  

2.3.2. Projektno delo 

S projektnim delom dijake in dijakinje navajamo na timsko delo, sodelovalno učenje in razvijanje 
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spretnosti komunikacije, strpnosti in dobrih odnosov. V sklopu prenove bomo tudi v šolskem letu 

2015/16 za dijake od 1. do 3. letnika izvedli projektne dni. Nosilne teme so dovolj široke, da se bomo 

lahko z obliko medpredmetnih povezav vklapljali v učni načrt sodelujočih predmetov oz. modulov. 

Tako bodo nastali različni izdelki – referati, projekcije, učne priprave, ki jih bodo dijaki predstavili na 

končni predstavitvi. V 2. in 3. letniku bodo dijaki v sklopu projektnih dni pripravili tudi različne 

delavnice.  

2.3.3. Poklicna matura 

Šolanje v programu predšolska vzgoja traja štiri leta in se zaključi s poklicno maturo, ki obsega: 

 obvezni del:  

− pisni in ustni del iz slovenščine,  

− pisni in ustni del iz vzgoje predšolskega otroka. 

 izbirni del: 

− pisni in ustni del iz tujega jezika ali matematike (po izbiri dijaka), 

− praktični nastop z zagovorom, s katerim kandidati dokazujejo povezanost strokovno-

teoretičnih znanj s praktičnimi znanji. 

2.4. PROJEKTNI DNEVI, OBVEZNE DEJAVNOSTI IN  EKSKURZIJE 

2.4.1. Projektni dnevi  

Razred 

(let./oddel.) 

Naslov 

aktivnosti 
Predmet Datum Nosilec Cilji 

1. letniki 
Projektni dan 

Ljutomer 

GEO 2 

ZGO 2 

LUM 2 

ŠVZ 1 

17. 9. 2015 
Sonja 

Ferčak 

Spoznavanje zgodovine, 

geografskih in 

umetnostnozgodovinskih 

značilnosti Ljutomera. 

1. va, 1. vb 
Otrok, poglej 

okrog 

SLO 

GEO 

 ZGO 

BIO 

USI 

… 

6.–8. 10. 

2015 

Katja 

Peršak in 

Simona 

Pihlar 

Dijaki spoznavajo širšo okolico 

šole; se družijo, spoznavajo in učijo 

iz avtentičnih izkušenj; na podlagi 

videnega utrdijo že pridobljeno 

znanje o življenju pračloveka; 

zbirajo, obdelujejo in interpretirajo 

različne podatke, potrebne za 

reševanje delovnih listov; pripravijo 

govorne nastope, s katerimi 

predstavijo novo pridobljeno 

znanje.  

2. va, 2. vb 
Z igro do 

znanja 

KOV 

PUD 

USI 

TJ 

MAT 

NOT 

DOT 

SLO 

1.–7. 3. 

2016 

Liljana 

Fajdiga in 

Mojca 

Vizjak 

Horvat 

Dijaki spoznajo praktično delo 

vzgojiteljev v vrtcih, se aktivno 

preizkusijo v načrtovanju, izvajanju 

in evalviranju vzgojno-

izobraževalnih dejavnosti v vrtcu. 

1. , 2. in 3. 

letniki 

Varnostno-

obrambni dan 

(Udeležba na 

Dnevih zaščite 

in reševanja 

Mirana 

Bogataja 2015 

v MS) 

 2. 10. 2015 Franc Čuš 

Dijaki spoznajo delovanje sistema 

zaščite in reševanja v Murski 

Soboti. 
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Razred 

(let./oddel.) 

Naslov 

aktivnosti 
Predmet Datum Nosilec Cilji 

1. letniki 

Miklošičevi 

dnevi in 

projektni dnevi 

Jezik je živ 

SLO/TJ 
18.–20. 11. 

2015 

Irena 

Štuhec 

Krepitev medkulturnega dialoga, 

spoznavanje in odkrivanje socialnih 

zvrsti jezika, uzaveščanje bogate 

kulturne dediščine itd. 

3. letnik  

(gimn. program) 

Franc Miklošič 

in njegov čas 

družboslovje, 

medpredmetno 

povezovanje 

19.–20. 11. 

2015 
Franc Čuš 

Spoznavanje časa v katerem je živel 

in delal dr. Franc Miklošič; projekt 

je zastavljen medpredmetno. 

1., 2. in 3. letnik 

(gimn. program) 
Teden OIV 

obvezne izbirne 

vsebine 

29. 2. – 4. 

3. 2016 
Franc Čuš 

1. letnik: Zdravstvena vzgoja. 

2. letnik: Varnost in prva pomoč. 

3. letnik: Medkulturnost. 

1. letnik  

(gimn. program) 

Antična 

kulturna 

tradicija 

družboslovje 
21.–22. 4. 

2016 

Suzana 

Rauter 

Spoznati čas antičnega umetniškega 

in znanstvnega ustvarjanja. 

medgeneracijsko 

sodelovanje 

Simbioza: 

vadba na 

velikih žogah 

športna vzgoja 
21.–25. 9. 

2015 

Aktiv 

športne 

vzgoje 

Sodelovanje v projektu 

medgeneracijskega sodelovanja 

Simbioza giba. 

2. b 
Mednarodno 

sodelovanje 

medpredmetno 

povezovanje 

termin bo 

določen 

naknadno 

Aleš Kustec 

Sodelovanje v mednarodnem 

projektu na temo Alkoholizem in 

mladi v sodelovanju s partnerski 

šolami. 

3. d 
Mednarodna 

izmenjava 

GEO 

ZGO 

SLO 

termin bo 

določen 

naknadno 

Franc Čuš 

Sodelovanje v narodni izmenjavi z 

gimnazijo Ohrid; projekt se bo 

izvedel v primeru pridobitve 

finančnih sredstev na razpisu. 

3. a 

Mednarodna 

izmenjava z 

gimnazijo z 

Dunaja 

NEJ 
1. 10. – 3. 

10. 2015 
Gita Fras 

Dijaki uporabljajo nemščino v 

avtentičnih situacijah, spoznavajo 

razlike med običaji in kulturami. 

2. letnik  

(gimn. program) 
Modeliranje 

KEM 

BIO 

FIZ 

MAT 

19.11.2015 
Nina 

Črešnjevec 

- Reševanje avtentičnih nalog, 

- poglabljanje naravoslovnega 

znanja, medpredmetno 

povezovanje. 

3. letnik  

(gimn. program) 
Modeliranje 

KEM 

BIO 

FIZ 

MAT 

25.4.2016 
dr. Simon 

Ülen 

- Reševanje avtentičnih nalog, 

poglabljanje naravoslovnega 

znanja, medpredmetno 

povezovanje. 

2.4.2. Obvezne dejavnost in ekskurzije  

2.4.2.1 Aktiv jezikoslovja 

Razred 

(let./oddel.) 
Naslov aktivnosti 

Predmetno 

področje  

(št. ur) 

Datum Nosilec Cilji 

kandidati, ki 

opravljajo izpit 

DSD 

Tabor DSD 
NEJ – 15 

OIV – 15 

23. – 25. 

9. 2015 
Gita Fras 

- tabor  je »generalka« 

pred izpitom, zato dijaki 

še enkrat spoznajo vse 

dele izpita. 

1. letniki 

Projektni dan Jezik je 

živ – narečja in 

srečanje s pisateljem 

G. Vojnovićem 

SLO – 5 
19. 11. 

2015 
Irena Štuhec 

- medkulturnost 

- socialnazvrstnost jezika 

1. letniki  Ogled SLO – 2 20. 11. Irena Štuhec - življenje in delo 
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Razred 

(let./oddel.) 
Naslov aktivnosti 

Predmetno 

področje  

(št. ur) 

Datum Nosilec Cilji 

dokumentarnega filma 

Franc Milošič – človek 

in znanstvenik 

2015 jezikoslovca 

- aktualizacija 

1. letniki 
Pohod do Miklošičeve 

domačije 

SLO – 1 

ŠVZ – 4 

20. 11. 

2015 

mag. Saša 

Pergar 

- spodbujanje dijaške 

ustvarjalnosti – literarni 

dopoldan 

2. letniki 
Srečanje s pisateljem 

G. Vojnovićem 
SLO – 2 

19. 11. 

2015 
Irena Štuhec 

Jezik živi, predstavitev 

avtorja in njegovega dela 

2. letniki 
Strokovna ekskurzija 

na Dunaj 

SLO – 4 

ZGO – 2 

GEO – 2 

KIZ – 2 

OIV – 2 

20. 11. 

2015 
Tanja Bigec 

- spoznavanje kulturno-

zgodovinskih 

znamenitosti 

- usvajanje in 

vrednotenje jezikovnega, 

zgodovinskega, 

umetniškega … pomena 

za Slovence 

1. letniki 

Medpredmetna 

ekskurzija Ljubljana  

(LUM, KIZ, FIZ) 

KIZ 
20. 11. 

2015 

Tanja 

Trajbarič 

Lopert, 

Veronika 

Prijol, dr. 

Simon Ülen 

- dijaki si ogledajo NUK 

in spoznajo njegovo 

široko kulturno  vlogo in 

pomen  

3. in 4. letniki 

Okrogla miza s 

slovenskimi in tujimi 

migranti 

SLO – 2 
18. 11. 

2015 
Irena Štuhec 

- izzivi sodobnega časa 

- medkulturnost 

2. letniki 

Medpredmetna 

ekskurzija  

(ZGO, KIZ) 

KIZ 
kanuar 

2016 

Suzana 

Rauter, 

Veronika 

Prijol 

- dijaki si ogledajo UKM, 

spoznajo vlogo in pomen 

te knjižnice za SV 

Slovenijo 

2.4.2.2 Aktiv naravoslovje 

Razred 

(let./oddel.) 

Naslov 

aktivnosti 

Predmetno 

področje  

(št. ur) 

Datum Nosilec Cilji 

2. letnik Ekskurzija Idrija 

KEM – 3 

FIZ – 4 

 

4. 5. 2016 
dr. Simon 

Ülen 

- ogled Antonijevega rova, 

kamšti, rudarske hiše 

- ogled ICJT Ljubljana 

3. letnik – 

poudarjena 

kemija 

Ekskurzija 

Slovenj 

Gradec/Celje 

Poudarjena 

kemija -  6 ur 

29. 9. ali 

6. 10. 

2015 

mag. Nina 

Žuman 

- ogled in delavnice na visoki 

šoli za polimere in 

raziskovalnih laboratorijev na 

Uradu za meroslovje 

4. letnik – 

biologija 

matura 

Oddelek za 

patologijo v 

Murski Soboti 

BIO - priprava 

na maturo 
celo leto 

mag. 

Marija 

Meznarič 

- demonstracija in strokovna 

razlaga anatomije in 

fiziologije človeka na oddelku 

za patologijo v Murski Soboti 
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2.4.2.3 Aktiv družboslovje in športna vzgoja 

Razred 

(let./oddel.) 
Naslov aktivnosti 

Predmetno 

področje  

(št. ur) 

Datum Nosilec Cilji 

1. Narodna izmenjava 

LUM 

ZGO 

GEO 

RU 

se določi 

naknadno 
 

- socializacija 

- izmenjava izkušenj 

in znanj z vrstniki iz 

druge šole 

1. letniki Ekskurzja v Ljubljano 

LUM 

KIZ 

ZGO 

FIZ 

17. 11. 

2015 

Tanja 

Trajbarič 

Lopert 

- obisk NG, NUKa in 

Hiše eksperimentov 

1. letniki 

Umetnostno- 

zgodovinska ekeksurzija 

Romanika-gotika in 

moderna v Prekmurju / 

ŠPORTNI DAN 

LUM – 5 

ZGO – 1 

GEO – 1 

3. in 4. 3. 

2016 

Tanja 

Trajbarič 

Lopert 

- spoznati obdobje 

romanike in gotike v 

Prekmurju 

- spoznati obdobje 

srednjega veka v 

Prekmurju 

- geografske 

značilnosti domače 

regije 

1. letniki 

Medpredmetna 

ekskurzija Ptuj Krapina / 

ŠPORTNI DAN 

ZGO 

GEO 

4. in 5. 5. 

2016 

Suzana 

Rauter 

- ogled ostankov 

antičnega Ptuja 

- obisk muzeja 

Krapinski pračlovek 

2. letniki 
Medpredmetna 

ekskurzija Maribor 

ZGO 

GEO 

KIZ 

20. 1. 2016 
Suzana 

Rauter 

- obisk Pokrajinskega 

arhiva in 

Univerzitetne 

knjižnice 

2. letniki 

Medpredmetna 

ekskurzija Stara Gora 

Negova/ 

ŠPORTNI DAN 

GEO 

ZGO 

ŠVZ 

PSI 

3. in 4. 3. 

2016 

Danilo 

Obal 

- spoznati življenje v 

srednjem veku 

- spoznavanje 

geografskih 

značilnosti domače 

pokrajine 

- ogled spominske 

sobe posvečene dr. A. 

Trstenjaku 

- obisk baročne cerkve 

Sv. Duha 

3. letniki EŠ 
Bruselj – evropske 

institucije 
EŠ 

datum se 

določi 

naknadno 

mag. Jernej 

Jakelj 

- dijaki obiščejo 

evropske institucije v 

Bruslju, Luxembourgu 

in Strasbourgu 

3. letniki 
Medpredmetna 

ekskurzija v Zagreb 

SOC – 4 

FIZ – 2 

ŠVZ - 1 

4. 3. 2016 
Sonja 

Ferčak 

- dijaki obiščejo 

Tehnični muzej 

- dijaki spoznavajo 

različne religije 

(islam, judovstvo, 

krščanstvo) 

3. letniki Geografski tabor Blaguš GEO 
2. in 3. 6. 

2015 
Franc Čuš 

- dijaki izvajajo 

geografske vaje 

4. letniki Goričko Porabje 
ZGO 

GEO 
8. 4. 2015 

Danilo 

Obal in 

Simona 

Pihlar 

- v okviru izbirnih 

predmetov zgo in geo 

dijaki izvedejo 

medpredmetno 

ekskurzijo 
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Razred 

(let./oddel.) 
Naslov aktivnosti 

Predmetno 

področje  

(št. ur) 

Datum Nosilec Cilji 

4. letniki 
Muzej novejše 

zgodovine 
ZGO 

termin bo 

določen 

naknadno 

Danilo 

Obal 

- izvede se v primeru 

ogleda gledališke 

predstave v Ljubljani 

3. letnik Zdravniški pregled  
16. – 23. 

11. 2015 
  

1. letnik Zdravniški pregled  
29. 2. – 7. 

3. 2016 
  

2.4.2.4 Aktiv predšolska vzgoja 

Razred 

(let./oddel-) 

Naslov 

aktivnosti 

Predmetno 

področje 

(št. ur) 

Datum Nosilec Cilji 

1. va, 1. vb, 2. 

va, 2. vb, 3. 

va, 3. vb 

Plesna predstava 
USI 

UZO 
2. 9. 2015 

Svetlana 

Krstić 

- spodbujanje dijakov k 

ogledu kvalitetne plesne 

dejavnosti 

1. va, 1. vb Razkrižje 

SLO 

GEO 

ZGO 

BIO 

6. 10. 2015 
Katja 

Peršak 

Dijaki: 

- pišejo neumetnostna 

besedila (opis kraja, 

postopka, osebe), 

reklamno besedilo, 

- spoznavajo geografske 

značilnosti Razkriškega 

kota, 

- ogledajo si 

prazgodovinsko 

arheološko najdišče, 

- spoznavajo zdravilna 

zelišča 

1. va, 1. vb 
Spoznajmo 

Ljutomer 

GEO 

ZGO 

UM 

7. 10. 2015 
Simona 

Pihlar 

Dijaki: 

- spoznajo umetnostno-

zgodovinsko vlogo 

Ljutomera v Prlekiji in v 

celotnem slovenskem 

prostoru, 

- se znajo orientirani s 

pomočjo karte in kompasa 

v pokrajini oz. v samem 

mestu, - spoznajo pomen 

obrti za domačo 

prebivalstvo in tudi za 

prepoznavnost Ljutomera 

v širšem prostoru 

3. va, 3. vb 
Predbožični Dunaj 

in ogled muzikala 

USI 

UZO 

TJ 

DOT 

NOT 

SLO 

10. 12. 2015 

Tatjana 

Rozmarič 

Poštrak 

Dijaki: 

- spoznajo mesto Dunaj in 

njegove znamenitosti 

- ogledajo si razstavo 

jaslic, prirodoslovni muzej, 

delavnice za otroke v 

mestni hiši in obiščejo 

glasbeno hišo 

- ogledajo si muzikal 

- se jezikovno udejstvujejo 

3. va 
Obdarovanje otrok 

zaposlenih 
UZO 17. 12. 2015 

Karolina 

Erjavc 

Dijaki: 

- premierno uprizorijo 

otroške gledališke oz. 
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Razred 

(let./oddel-) 

Naslov 

aktivnosti 

Predmetno 

področje 

(št. ur) 

Datum Nosilec Cilji 

lutkovne predstave 

- pripravijo in izvedejo 

likovne in glasbene 

delavnice za otroke 

4. va, 4. vb 
Izobraževanje 

Moja poklicna pot 
 Januar 2016 

Barbara 

Špilak 

Dijaki: 

- spoznajo, kako potekajo 

razgovori za delo, kaj je 

pomembno pri tem, kako 

se pišejo prošnje ipd. 

1. va, 1. vb 
Ogled vrtca 

Moravske Toplice 

KOV 

PUD 
4. 3. 2016 

Mojca 

Vizjak 

Horvat 

Dijaki: 

-  se seznanijo s potekom 

dela v vrtcu, dnevno rutino 

- spoznajo  in si ogledajo 

prostore vrtca 

3. va, 3. vb 
Ekskurzija 

Maribor 

PPO 

RUP 

VZO 

KOV 

PUD 

ŠVZ 

UZO 

4. 3. 2016 
Liljana 

Fajdiga 

Dijaki: 

- se seznanijo z 

delovanjem Waldorfskega 

in Montessori vrtca ter 

njunima filozofijama 

- si ogledajo lutkovno 

gledališče in spoznajo 

njegovo delovanje 

2. va in 2. vb 

Narodna 

izmenjava s 

Srednjo 

vzgojiteljsko šolo 

Izola 

Strokovni 

moduli 

marec in 

april 2016 

Sonja 

Ferčak 

Dijaki: 

- razvijajo socialne 

kompetence, se družijo z 

vrstniki 

- spoznavajo različna 

narečja 

- se učijo sprejemati 

kompromise 

- spoznavajo okolje šole 

gostiteljice 

- razvijajo medkulturni 

dialog 

1. va, 1. vb, 2. 

va, 2. vb, 3. 

va, 3. vb, 4. 

va, 4. vb 

Pravljični večer – 

srečanje s 

pravljičarjema 

Anjo Štefan in 

Saša Pergarjem 

SLO 

USI 

UZO 

1. 4. 2016 
Katja 

Peršak 

Dijaki: 

- zaigrajo igrico od Anje 

Štefan, ki so jo pripravili v 

sklopu modula UZO 

- se seznanijo z različnimi 

pravljicami 

- spoznajo in vrednotijo 

delo pravljičarjev 

1. va, 1. vb, 2. 

va, 2. vb, 3. 

va, 3. vb, 4. 

va, 4. vb 

Lutkovni abonma 

USI 

UZO 

SLO 

KOV 

PUD 

5 predstav v 

šolskem letu 

Tatjana 

Rozmarič 

Poštrak 

Dijaki: 

- spoznajo različne vrste 

predstav in lutk 

- pridobijo nova 

znanja s področij 

scenografije, 

kostumografije in 

maskerstva, glasbene 

»opreme« predstav 

- pridobijo izkušnje za 

praktično delo oz. pripravo 

in izvedbo lutkovne 

oz. gledališke predstave, ki 
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Razred 

(let./oddel-) 

Naslov 

aktivnosti 

Predmetno 

področje 

(št. ur) 

Datum Nosilec Cilji 

jo pripravi vsaka 

generacija predvidoma v 3. 

letniku šolanja. 

1. va, 1. vb, 2. 

va, 2. vb, 3. 

va, 3. vb 

Šport špas PUD 24. 4. 2016 

Mojca 

Vizjak 

Horvat 

Dijaki: 

- se udeležijo 

tradicionalnega pohoda 

treh generacij 

- spoznajo neformalno 

obliko sodelovanja s starši 

- pomagajo otrokom, 

vzgojiteljicam, staršem in 

starostnikom. 

3. va, 3. vb 

Tradicionalno 

srečanje v vrtcu 

Brezovci 

UZO 

USI 

KOV 

PUD 

23. 5. 2016 
Barbara 

Špilak 

Dijaki: 

- zaigrajo igrico, ki so jo 

pripravili v sklopu modula 

UZO 

- pripravijo in izvedejo 

različne delavnice za 

predšolske otroke 

- pridobijo praktične 

izkušnje in se urijo za 

poklic, za katere se 

izobražujejo 

- gradijo na samozavesti in 

odgovornosti do dela 

1.va, 1.vb 
Ogled vrtca 

Stročja vas 

PUD 

KOV 
8. 6. 2016 

Mojca 

Vizjak 

Horvat 

Dijaki: 

- se seznanijo s potekom 

dela v vrtcu in dnevno 

rutino 

- spoznajo OŠ in njene 

prostore ter si ogledajo 

enoto vrtca 

2.va, 2.vb 

Naravoslovne 

delavnice za 

predšolske 

otroke/Poskusi za 

otroke 

NOT 

POT 

8. 6. 2016 in 

v drugi 

konferenci 

po različnih 

vrtcih 

mag. Nina 

Žuman 

Dijaki: 

- pripravijo in izvedejo 

različne poskuse iz kemije 

za predšolske otroke 

- gradijo na samozavesti in 

odgovonosti do dela. 

2.4.3. Športni dnevi 

Letnik Dejavnost Termin Nosilec 

1. letniki – gimn. program šolski športni karton 3. in 4. 3. 2016 Andrej Kos 

1. letniki – gimn. program pohod, plavanje 4. in 5. 5. 2016 Niko Peterka 

2. letniki – gimn. program pohod, plavanje, adrenalinski park 30. 4. 2016 Niko Peterka 

2. letniki – gimn. program šolski športni karton 3. in 4. 3. 2016 Saša Vrbnjak 

3. letniki – gimn. program šolski športni karton 29. 2.–2. 3. 2016 Niko Peterka 

3. letniki – gimn. program pohod, plavanje 31. 4. 2016 Saša Vrbnjak 

4. letniki – gimn. program pohod 3. 9. 2015 Andrej Kos 

4. letniki – gimn. program plavanje 4. 9. 2015 Saša Vrbnjak 

program pred. vzg. pohod, plavanje maj 2016 Andrej Kos 
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2.5. OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE (OIV), INTERESNE DEJAVNOSTI (ID) IN 
IZBIRNE VSEBINE (IV)  

2.5.1. Obvezne izbirne vsebine (gimnazijski program) 

Obvezne izbirne vsebine opredeljuje 33. člen zakona o gimnazijah.  

Obvezne izbirne vsebine so dejavnosti, ki jih šola ponuja dijakom z veliko mero avtonomije, izvaja pa 

praviloma v strnjeni obliki. Zato obvezne izbirne vsebine ne smejo biti: 

˗ niti predmeti, 

˗ niti nadomestilo za pouk, 

˗ niti s strogim učnim načrtom omejene dejavnosti.  

Obvezne izbirne vsebine v gimnaziji obsegajo skupaj 300 ur: 

v 1. letniku 90 ur, 

v 2. letniku 90 ur, 

v 3. letniku 90 ur in  

v 4. letniku 30 ur. 

Obvezne izbirne vsebine se delijo na:       

1. vsebine, obvezne za vse,  

2. vsebine, obvezne za tip splošne gimnazije,  

3. vsebine po dijakovi prosti izbiri. 

2.5.1.1 Vsebine, obvezne za vse  

a) Državljanska kultura   najmanj 15 ur 

b) Knjižnična informacijska znanja    najmanj 15 ur 

c)       Kulturno-umetniške vsebine  najmanj 15 ur 

d)     Športni dnevi   najmanj 35 ur 

e) Zdravstvena vzgoja  najmanj 15 ur 

f)  Vzgoja za družino, mir in nenasilje  najmanj 15 ur 

 
Skupaj                      najmanj 110 ur 

Te vsebine so v dogovorjenem minimalnem obsegu obvezne za vse tipe gimnazij. 

Izvede in/ali organizira jih šola. Šole lahko same določijo obliko in načine izvedbe. Vsebine so 

obvezne v navedenem obsegu, šola pa lahko po svoji presoji ponudi tudi obširnejše vsebine. Dijak 

mora do zaključka izobraževanja opraviti vse obvezne vsebine. 

2.5.1.2 Vsebine, obvezne za tip splošna gimnazija 

 Kulturno-umetniške vsebine z likovnega področja: 18 ur, 

 Kulturno-umetniške vsebine z glasbenega področja: 18 ur. 

2.5.1.3 Vsebine po dijakovi prosti izbiri 

Dijaki  lahko prosto izbirajo: 

a) iz kataloga obveznih izbirnih vsebin, ki ga pripravi Zavod RS za šolstvo, 

b) iz kataloga obveznih izbirnih vsebin posamezne šole, ki ga šola priloži v letni delovni načrt. 

Šola določi nekatere vsebine iz obeh katalogov kot obvezno ponudbo šole. 

Šola je dolžna ponuditi oziroma organizirati tele vsebine: 

Logika  najmanj 15 ur 
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Medpredmetne vsebine z ekskurzijo, taborom itd. najmanj 15 ur 

Metodologija raziskovalnega dela  najmanj 15 ur 

Obvladovanje tipkovnice  najmanj 15 ur 

Prostovoljno socialno delo  najmanj 15 ur 

Prva pomoč  najmanj 15 ur 

Športni tabori in šole v naravi  najmanj 15 ur 

Učenje za učenje najmanj 15 ur 

Verstva in etika najmanj 15 ur 

Arheologija (velja le za klasično gimnazijo)  najmanj 15 ur 

Teme iz dramsko-gledaliških, glasbenih, likovnih in gibalnih področij (le za 

dramsko-gledališko smer umetniške gimnazije) 
najmanj 15 ur 

Te vsebine mora šola obvezno ponuditi - najmanj v predstavljenem obsegu, izvaja pa jih, če se prijavi 

(po normativih za oblikovanje skupin) dovolj dijakov. Vsebine so obvezne za šolo kot organizatorja 

oziroma ponudnika, za dijaka pa ne. Šole lahko same določijo obliko in načine izvedbe. Šola lahko po 

svoji presoji ponudi tudi vsebine v večjem obsegu. 

Če dijaki ne izberejo vsebin iz obvezne ponudbe šole, morajo do predpisanega števila ur izbirati druge 

vsebine iz kataloga šole ali kataloga Zavoda RS za šolstvo. 

2.5.2. ORGANIZACIJA OBVEZNIH IZBIRNIH VSEBIN 

Šola je pedagoško in organizacijsko odgovorna za izvedbo obveznih izbirnih vsebin. 

Evidenca o vsebinah in področjih, ki jih je dijak izbral, je zabeležena v eAsistentu v skladu s 

pravilnikom o šolski dokumentaciji. 

Šola lahko (po lastni presoji in odgovornosti) prizna dijaku opravljene vsebine iz sklopa dijakove 

proste izbire za šolsko leto, tudi če jih ni opravil  v  organizaciji šole.  

To so lahko naslednje vsebine: 

˗ glasbena šola, 

˗ organizirani športni in plesni treningi, 

˗ aktivnosti v pevskem zboru ali drugem kulturno-umetniškem društvu, 

˗ tečaji tujih jezikov, računalništva, drugih spretnosti in znanj, 

˗ aktivna udeležba v šolskem krožku, 

˗ gledališki, filmski in glasbeni abonmaji, 

˗ raziskovalna naloga, 

˗ tečaj CPP (cestno-prometnih predpisov), 

˗ pedagoško delo v planinski, taborniški ali skavtski organizaciji, 

˗ tekmovanja v znanju, 

˗ organizirano prostovoljno socialno delo, 

˗ sodelovanje v drugih društvih (npr. gasilskem, naravovarstvenem, interesnem ipd.), 

˗ druge vsebine po presoji šole. 

Šola mora obvezne izbirne vsebine praviloma organizirati tako, da lahko dijak v prvih treh letnikih 

vsako leto opravi vsaj tretjino ur vsebin, obveznih za vse. 

Del vsebin obveznih za vse (glej točko 2.5.1.1) šola organizira v obliki tedna OIV: 

1. letnik: Zdravstvena vzgoja 

2. letnik: Varnost in prva pomoč 

3. letnik: Vzgoja za mir, družino in nenasilje 

Državljanska kultura se izvaja v sklopu predmeta Evropske študije in državljanska kultura, v sklopu 

katerega se organizira tudi obisk evropskih institucij. Dijaki pridobijo 35 ur.  

Knjižnično informacijska znanja v obsegu 15 ur dijaki pridobijo v 1. in 2. letniku in sicer: 

˗ obisk NUK-a v Ljubljani (1. letnik), 
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˗ obisk UKM-ja v Mariboru (2. letnik), 

˗ izvedba vsebin v šoli 

 izvajalec: Veronika Prijol – šolska knjižničarka. 

Kulturno umetniške vsebine za dijake so skozi štiri leta organizirane skozi aktivno sooblikovanje oz. 

samo udeležbo na naslednjih prireditvah v organizaciji šole:  

˗ Miklošičevi dnevi, 

˗ GFML se predstavi, 

˗ informativni dnevi, 

˗ proslave ob naslednjih praznikih: 

 Dan generala  Rudolfa Maistra 

 Dan samostojnosti in enotnosti 

 Slovenski kulturni praznik  

 Dan državnosti 

˗ sodelovanje v različnih dejavnostih na šoli: pevski zbor, Orfovi instrumenti, gledališka šola, 

glasbene skupine, filmska vzgoja, 

˗ organizirani ogledi raznih predstav: gledališke in glasbene predstave, koncerti,.. 

Šola organizira varnostno obrambni dan v sklopu katerega dijaki spoznajo naloge in delo raznih služb, 

ki skrbijo za varnost in preventivo v družbi: vojska, policija, gasilci, civilna zaščita, zdravstvene 

službe. 

Športni dnevi se organizirajo v skladu z LDN in ga pripravijo profesorji športne vzgoje. 

Organizacijsko je v urnik vključena ena ura tedensko namenjena OIV, v 1. d oddelku v katerem 

načrtno uvajamo vsebine s področja filma pa dve šolski uri.   

Terminski plan izvedbe OIV je predviden v terminskem planu izvedbe LDN šole.  

Franc Čuš, koordinator OIV na GFML 

2.5.3. Interesne dejavnosti (program predšolska vzgoja)  

Interesne dejavnosti so sestavni del predmetnika srednjega strokovnega izobraževanja. Pomenijo tudi 

enega od načinov za razširjanje in poglabljanje splošnega in posebnega znanja, povezanega s cilji 

izobraževalnega programa, še posebej za uresničevanje ciljev ključnih kompetenc. Hkrati pa je z njimi 

dijakom omogočeno, da odkrivajo tudi področja, ki niso opredeljena s programom, po katerem se 

izobražujejo, ter da spoznavajo svoje talente in jih razvijajo. Z možnostjo proste izbire med 

posameznimi dejavnostmi naj bi se spreminjala tudi odnos dijaka do dela ter njegova odgovornost za 

lastne odločitve. 

Izvajajo se kot vsebinski sklopi v čim bolj strnjeni obliki in ne kot razporejene ure v okviru urnika. 

Dijaki na podlagi programske ponudbe šole, ki je sestavni del letnega delovnega načrta šole, svobodno 

izbirajo med posameznimi ponujenimi dejavnostmi. Evidenca o dejavnostih in področjih, ki jih je 

dijak izbral, je zabeležena v e-Asistentu in v skladu s pravilnikom o šolski dokumentaciji. 

Interesne dejavnosti v srednjem strokovnem izobraževanju obsegajo skupaj 352 ur: 

 v 1. letniku 96 ur, 

 v 2. letniku 96 ur, 

 v 3. letniku 96 ur in 

 v 4. letniku 64 ur. 

Interesne dejavnosti se delijo na:  

1. vsebine, obvezne za vse,  

2. vsebine, povezane s programom,  

3. vsebine po dijakovi prosti izbiri. 

1. Vsebine obvezne za vse: 



Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer LETNI DELOVNI NAČRT za š. l. 2015/16 

 

 Stran 21  

− športni dnevi
1
 96 ur, 

− ogled gledališke, filmske in glasbene predstave, likovne razstave 72 ur, 

− seznanitev s kulturnimi in zgodovinskimi znamenitostmi v šolskem okolju 6 ur, 

− ogled študijske knjižnice, sejmov (zdravja, informatike, učil), izobraževalnih ustanov, dnevi 

odprtih vrat ipd. 6 ur, 

− zdravstvena vzgoja 18 ur. 

      Skupaj 198 ur. 

Te vsebine so obvezne za vsa srednja strokovna izobraževanja. 

Izvede in/ali organizira jih šola. Šole lahko same določijo obliko in načine izvedbe. Vsebine so  

obvezne v navedenem obsegu, šola pa lahko po svoji presoji ponudi tudi obširnejše vsebine. Dijak 

mora do zaključka izobraževanja opraviti vse interesne dejavnosti. 

2. Vsebine, povezane s programom: 

- metode učenja, motivacija, razvoj delovnih in učnih navad 6 ur, 

- naravoslovni dan – ekološki dan (organizacija čistilne akcije, predavanja, ogledi čistilnih 

naprav) 22 ur, 

- spoznavanje poklicnega področja, organizacije panoge, obisk predavanja s poklicnega 

področja 22 ur, 

- ogled sejma s strokovnega področja; ekologija in ekološki problemi stroke 22 ur, 

- poklicno usmerjanje, nadaljevanje izobraževanja 4 ure. 

     Skupaj 76 ur. 

3. Vsebine po dijakovi prosti izbiri: 

Dijaki lahko prosto izbirajo: 

− gledališki, glasbeni in filmski abonmaji, glasbena šola, pevski zbor, dramska skupina, plesni 

in športni treningi, 

− tečaj cestnoprometnih predpisov, 

− mladinska raziskovalna dejavnost, 

− tekmovanja dejavnost v znanju, 

− socialno delo, 

− mentorstvo in pomoč drugim, 

− organizirano dopolnilno izobraževanje ipd. 

Dijaki na podlagi programske ponudbe šole, ki je sestavni del letnega načrta šole, svobodno 

izbirajo med posameznimi ponujenimi dejavnostmi. Šola z letnim delovnim načrtom opredeli 

konkretne interesne dejavnosti, pri čemer načrtuje v predpisanem minimalnem obsegu tiste 

vsebine, ki so določene v okviru obveznega dela. 

3. Organizacija interesnih dejavnosti 

Šola je pedagoško in organizacijsko odgovorna za izvedbo obveznih izbirnih vsebin. Evidenca o 

vsebinah in področjih, ki jih je dijak izbral, je v osebnem listu v skladu s pravilnikom o šolski 

dokumentaciji.  

Šola lahko (po lastni presoji in odgovornosti) dijaku prizna opravljene vsebine iz sklopa dijakove 

proste izbire za šolsko leto, tudi če jih ni opravil v organizaciji šole. 

1. letnik – 96 ur 

 Obvezni enotni del: 

- Športni dnevi 

- Ogled gledaliških, lutkovnih, glasbenih in plesnih predstav ter likovnih razstav  

- Ogled vrtcev, knjižnic, sejmov  

- Metode učenja ter razvoj delovnih in učnih navad - Socializacijski dan 

- Kulturno-zgodovinske znamenitosti Ljutomera 

                                                      
1
 Športni dnevi se organizirajo v skladu z LDN in ga pripravijo profesorji športne vzgoje. 
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- Projektni dnevi: Ekskurzija Razkrižje in predstavitev  

- Varnostno obrambni dan 

- Vsebine, povezane s programom: Šport špas, Kulturni maraton, … 

 Prosta izbira: 

- Abonmaji in druge kulturno-umetniške prireditve (muzikal, gledališče ipd.) 

- Glasbena šola 

- Pevski zbor 

- Orffova skupina 

- Dramska skupina 

- Športne aktivnosti 

- Prostovoljno socialno delo 

- Izbirne strokovne ekskurzije 

- Tekmovanja v znanju 

- Delo pri šolskih projektih 

- Vzgojiteljada 

- Šolski plesni festival 

2. letnik – 96 ur 

 Obvezni enotni del: 

- Športni dnevi  

- Ogled gledaliških, lutkovnih, glasbenih in plesnih predstav ter likovnih razstav  

- Projektni dnevi in ekskurzija 

- Zdravstvena vzgoja  

- Varnostno obrambni dan 

- Naravoslovni dan  

- Vsebine, povezane s programom: Šport špas, Kulturni maraton, … 

 Prosta izbira: 

- Abonmaji in druge kulturno-umetniške prireditve (muzikal, gledališče ipd.) 

- Glasbena šola 

- Pevski zbor 

- Orffova skupina 

- Dramska skupina 

- Športne aktivnosti 

- Prostovoljno socialno delo 

- Izbirne strokovne ekskurzije 

- Tekmovanja v znanju 

- Delo pri šolskih projektih 

- Vzgojiteljada 

- Tečaj prve pomoči 

- Šolski plesni festival 

3. letnik – 96 ur 

 Obvezni enotni del: 

- Športni dnevi  

- Ogled gledaliških, lutkovnih, glasbenih in plesnih predstav ter likovnih razstav 

- Ogled vrtcev, knjižnic, sejmov  

- Projektni dnevi, ekskurziji Maribor in predbožični Dunaj  

- Varnostno obrambni dan 

- Predavanja s strokovnega področja  

- Vsebine, povezane s programom: Šport špas, Kulturni maraton, … 

 Prosta izbira: 

- Abonmaji in druge kulturno-umetniške prireditve (muzikal, gledališče ipd.) 

- Glasbena šola 

- Pevski zbor 
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- Orffova skupina 

- Dramska skupina 

- Športne aktivnosti 

- Prostovoljno socialno delo 

- Izbirne strokovne ekskurzije 

- Tekmovanja v znanju 

- Delo pri šolskih projektih 

- Tečaj cestno-prometnih predpisov 

- Vzgojiteljada 

- Šolski plesni festival 

4. letnik – 64 ur 

 Obvezni enotni del: 

- Športni dnevi 

- Ogled gledaliških, lutkovnih, glasbenih in plesnih predstav ter likovnih razstav  

- Ogled izobraževalnih ustanov  

- Predavanja s strokovnega področja  

- Poklicno usmerjanje  

- Vsebine, povezane s programom: Šport špas, … 

 Prosta izbira: 

- Abonmaji in druge kulturno-umetniške prireditve (muzikal, gledališče ipd.) 

- Glasbena šola 

- Pevski zbor 

- Orffova skupina 

- Dramska skupina 

- Športne aktivnosti 

- Prostovoljno socialno delo 

- Izbirne strokovne ekskurzije 

- Tekmovanja v znanju 

- Delo pri šolskih projektih 

- Vzgojiteljada 

- Šolski plesni festival 

- Maturantska ekskurzija 

Barbara Špilak, koordinatorka ID na GFML 

2.5.4. Izbirne vsebine – dodatna ponudba šole  

2.5.4.1 Aktiv jezikoslovje 

Razred 

(let./oddel.) 
Naslov aktivnosti 

Št. ur 

OIV/ID 
Datum Nosilec Cilji 

frankofoni – 

2./3. letniki 

Strokovna 

ekskurzija v Zagreb 

(likovna razstava fr. 

kiparja A. Rodina) 

12 18. 9. 2015 
Lidija Kos 

Ulčar 

Širiti splošno razgledanost 

dijakov razvijati njihovo 

samoiniciativnost ter kulturno 

zavest in kulturno izražanje. 

frankofoni –  

4. letniki 

Šolsko tekmovanje 

iz francoščine  
10 2. 10. 2015 

Lidija Kos 

Ulčar 

Spodbuditi dijake k utrjevanju 

in nadgradnji pridobljenega 

znanja iz francoskega jezika. 

izbirno MEP Bukarešta 60 
27. 9. – 2. 

10. 2015 

Mojca Rižnar 

Nedeljko 

Ozaveščanje dijakov o 

pripadnosti EU, spodbujati 

medkulturnost, spodbujati 

aktivno uporabo angleškega 

jezika. 

debaterji 
Delavnice za 

debaterje, debatni 
10 

17. 10. 

2015 

Liana 

Miholič 

Vzpodbujanje dijakov k iskanju 

informacij, uporabi kritičnega 
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Razred 

(let./oddel.) 
Naslov aktivnosti 

Št. ur 

OIV/ID 
Datum Nosilec Cilji 

turnir, Gimnazija 

Ledina 

mišljenja in zagovarjanja z 

argumenti. 

izbirno Investiga Madrid 70 

18. 10. – 

24. 10. 

2015 

Liana 

Miholič 

Dijaki pripravijo raziskovalno 

delo v angleškem jeziku, 

spoznajo delo v mednarodnih 

skupinah, predstavijo naloge  v 

angleškem jeziku. 

frankofoni – 

izbirno 

Tekmovanje v 

branju francoskih 

besedil na glas 

10 
21. 10. 

2015 

Lidija Kos 

Ulčar 

Spodbuditi dijake k utrjevanju 

in nadgradnji pridobljenega 

znanja iz francoskega jezika. 

izbirno za 3. 

letnike 

Strokovna 

ekskurzija v Berlin 
40 

28. 10. – 

31. 10. 

2015 

Gita Fras 

Dijaki spoznajo nemško 

prestolnico in uporabljajo 

nemščino v avtentičnih 

situacijah. 

izbirno MEP Berlin 80 
7. 11. – 15. 

11. 2015 

Mojca Rižnar 

Nedeljko 

Ozaveščanje dijakov o 

pripadnosti EU, spodbujati 

medkulturnost, spodbujati 

aktivno uporabo angleškega 

jezika. 

debaterji 
Debatni turnir na 

Gimnaziji Ormož 
10 

14. 11. 

2015 

Liana 

Miholič 

Lilijana 

Fijavž 

Vzpodbujanje dijakov k iskanju 

informacij, uporabi kritičnega 

mišljenja in zagovarjanja z 

argumenti. 

izbirno CF Munesco Čedad 30 

26. 11. – 

28. 11. 

2015 

Beverley 

Landricombe 

Seznanitev dijakov z 

delovanjem institucije Unesco, 

spodbujati dijake k-aktivni 

uporabi angleškega jezika. 

izbirno Muzikal na Dunaju 
12 

12 

5. 12. in 12. 

12. 2015 

Mojca Rižnar 

Nedeljko 

Dijaki spoznavajo kulturo, 

glasbo in zgodovino Dunaja. 

izbirno Muzikal na Dunaju 
12 

12 

6. 2. 2016 

april ali 

maj 2016 

Tanja Bigec 

Dijaki spoznavajo kulturno-

zgodovinske znamenitosti, 

spremljajo, kritično vrednotijo 

in presojajo umetniške vsebine. 

izbirno za 2. 

letnike 

Državno tekmovanje 

iz angleščine  
30 7. 12. 2015 

Liana 

Miholič 

Spodbujanje dijakovih 

jezikovnih zmožnosti na višji 

ravni. 

izbirno 

Šolsko tekmovanje 

za Cankarjevo 

priznanje 

10 9. 12. 2015 
Klaudija 

Tivadar 

Spodbujanje branja in 

kritičnega vrednotenja 

literature. 

debaterji 
Debatni turnir – 

Gimnazija Trbovlje 
10 

12. 12. 

2015 

Liana 

Miholič 

Vzpodbujanje iskanja 

informacij, kritičnega mišljenja 

in zagovarjanja z argumenti. 

debaterji 

Mednarodni 

srednješolski debatni 

turnir v Zgrebu 

30 
18. 12. – 

20. 12. 205 

Liana 

Miholič 

Vzpodbujanje iskanja 

informacij, kritičnega mišljenja 

in zagovarjanja z argumenti. 

izbirno za 2. 

in 3. letnike 

Šolsko tekmovanje 

iz nemščine 
10 7. 1. 2016 

Milojka 

Vaupotič 

Spodbujanje dijakov k 

doseganju višje ravni znanja 

nemškega jezika, 

popularizacija znanja nemškega 

jezika, razvijanje 

sporazumevalnih zmožnosti v 

znanju nemškega jezika. 



Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer LETNI DELOVNI NAČRT za š. l. 2015/16 

 

 Stran 25  

Razred 

(let./oddel.) 
Naslov aktivnosti 

Št. ur 

OIV/ID 
Datum Nosilec Cilji 

uvrščeni na 

regijsko 

tekmovanje 

Regijsko 

tekmovanje za 

Cankarjevo 

priznanje 

15 21. 1. 2016 
Klaudija 

Tivadar 

Spodbujanje branja in 

kritičnega vrednotenja 

literature. 

izbirno za 3. 

letnike 

Šolsko tekmovanje 

iz angleščine za 3. 

letnike 

10 14.12.2015 Liljana Kosič 
Pri dijakih zboljšati raven 

znanja  angleščine kot TJ. 

debaterji 
Debatni turnir na 

Gimnaziji Kranj 
10 30. 1. 2016 

Liana 

Miholič in 

Lilijana 

Fijavž 

Vzpodbujanje iskanja 

informacij, kritičnega mišljenja 

in zagovarjanja z argumenti. 

uvrščeni na 

regijsko 

tekmovanje 

Regijsko 

tekmovanje iz 

angleščine za 3. 

letnike 

15 1. 2. 2016 
Liana 

Miholič 

Spodbujanje dijakovih 

jezikovnih zmožnosti na višji 

ravni. 

izbirno 
Tuji učitelji na 

GFML 
 2. 3. 2016 

Liana 

Miholič 

Pridobivanje znanja iz prve 

roke, komuniciranje v tujem 

jeziku. 

izbirno za 3. 

letnike 

Šolsko tekmovanje 

iz španščine za 3. 

letnike 

10 3. 3. 2016 Mojca Ficko 

Uvrstitev na državno 

tekmovanje (80 najboljših 

dijakov). 

uvrščeni na 

državno 

tekmovanje 

Državno tekmovanje 

za Cankarjevo 

priznanje 

30 12. 3. 2016 
Klaudija 

Tivadar 

Spodbujanje branja in 

kritičnega vrednotenja. 

uvrščeni na 

državno 

tekmovanje 

Državno tekmovanje 

iz angleščine za 3. 

letnike 

30 14. 3. 2016 
Liana 

Miholič 

Spodbujanje dijakovih 

jezikovnih zmožnosti na višji 

ravni. 

frankofoni – 

2./3. letniki 

Frankofonski dan v 

Ljubljani 
10 18. 3. 2016 

Lidija Kos 

Ulčar 

Predstaviti dijakom ustanove v 

Sloveniji pomembne za 

francoski jezik in frankofonijo, 

pripeljati dijake do 

sporazumevanja v tujem jeziku 

z drugimi frankofoni, razvijati 

samoiniciativnost ter kulturno 

zavest in kulturno izražanje. 

izbirno Bralne značke  10 marec 2016 
Veronika 

Prijol 

Spodbujanje branja, kritičnega 

vrednotenja literature. 

debaterji 
Državni slovenski 

debatni turnir 
20 

1. 4. – 2. 4. 

2016 

Liana 

Miholič in 

Lilijana 

Fijavž 

Vzpodbujanje iskanja 

informacij, kritičnega mišljenja 

in zagovarjanja z argumenti. 

izbirno MEP Budimpešta 90 
8. 4. – 16. 

4. 2016 

Mojca Rižnar 

Nedeljko 

Ozaveščanje dijakov o 

pripadnosti EU, razvijati 

medkulturnost in spodbujati 

aktivno uporabo angleškega 

jezika. 

izbirno Balmun Banja Luka 40 
21. – 24. 4. 

2016 

Mojca Rižnar 

Nedeljko 

Seznanitev dijakov z 

delovanjem različnih institucij, 

aktivna uporaba angleškega 

jezika. 

izbirno za 2. 

letnike 

Strokovna 

ekskurzija v Prago 
30 

22. 4. – 24. 

4. 2016 

Mojca Rižnar 

Nedeljko 

Spoznavanje  literature, zgodovine 

in kulture češke prestolnice. 
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Razred 

(let./oddel.) 
Naslov aktivnosti 

Št. ur 

OIV/ID 
Datum Nosilec Cilji 

izbirno za 2. 

letnike 

Strokovna 

ekskurzija v London 
40 

22. 4. – 25. 

4. 2016 

mag. Saša 

Pergar 

Spoznavanje  angleške 

literature, zgodovine in kulture. 

frankofoni - 

izbirno 

Francoski glasbeni 

festival v Mariboru 
10 19. 5. 2016 

Lidija Kos 

Ulčar 

Spodbuditi dijake k utrjevanju 

in nadgradnji pridobljenega 

znanja iz francoskega jezika, 

pripeljati dijake do 

sporazumevanja v tujem jeziku 

z drugimi frankofoni. 

frankofoni 4. 

letnikov 

Priprave na 

francosko jezikovno 

diplomo 

15  
Lidija Kos 

Ulčar 
Dijaki opravijo izpit za DELF. 

 

izbirno 

Pogovorjevalnica ali 

pogovori o prebrani 

knjigi in 

knjižničarski krožek 

20 celo leto 
Veronika 

Prijol 

Z dejavnostjo bomo širili in 

promovirali bralno kulturo, 

ozaveščali bomo pomen branja 

za besedni zaklad,  poglabljali 

bomo ljubezen do jezika in 

narodno zavest, širili ter 

ohranjali bomo bogato 

slovensko kulturno dediščino. 

2.5.4.2 Aktiv naravoslovje 

Razred 

(let./oddel.) 

Naslov 

aktivnosti 

Št. ur 

OIV/ID 
Datum Nosilec Cilji 

vsi oddelki 

gim. in pred. 

vzg. 

Tekmovanje iz 

razvedrilne 

matematike 

udeležba na 

šol. tekm. 10 

ur 

udeležba na 

drž. tekm. 

70 ur 

 

šol. tekm.:  

8. 10. 2015 

drž. tekm.: 

28. 11. 2015 

Irena Rauter 

Repija 

Dijaki širijo in 

poglabljajo znanja 

matematike, utrjujejo 

algoritmično mišljenje, 

logično sklepanje, 

računske spretnosti in 

prostorske 

predstavljivosti; 

odkrivanje za matematiko 

nadarjenih dijakov. 

vsi oddelki 

gim. in pred. 

vzg. 

Tekmovanje iz 

logike 

udeležba na 

šol. tekm. 10 

ur 

udeležba na 

drž. tekm. 

70 ur 

 

 

šol. tekm.:  

24. 9. 2015 

drž. tekm. :  

7. 11. 2015 

 

Natalija Horvat 

Širjenje znanja in 

poglabljanje že 

osvojenega znanja 

dijakov na področju 

logike in lingvistike; 

primerjanje znanja med 

učenci na področju logike 

in lingvistike; odkrivanje 

in razvijanje sposobnosti 

povezovanja drugih znanj 

in logike; odkrivanje in 

spodbujanje nadarjenih za 

logično mišljenje in 

lingvistiko; spodbujanje 

mladih k logičnemu 

razmišljanju in odločanju. 

vsi oddelki 

gim. 

(kat. A in B) 

Tekmovanje iz 

znanja 

matematike 

 

udeležba na 

šol. tekm. 10 

ur 

udeležba na 

reg. tekm. 

šol. tekm.:  

17. 3. 2016 

drž. tekm. :  

16. 4. 2016 

Štefka Štrakl 

Širjenje in poglabljanje 

znanja dijakov iz 

matematike; utrjevanje 

algoritmičnega mišljenja 

in računskih spretnosti; 

odkrivanje in spodbujanje 
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Razred 

(let./oddel.) 

Naslov 

aktivnosti 

Št. ur 

OIV/ID 
Datum Nosilec Cilji 

35 ur 

udeležba na 

drž. tekm. 

70 ur 

za matematiko nadarjenih 

dijakov. 

vsi oddelki 

gim. 

Priprava raz. 

nalog 
do 90 ur celo leto 

Aktiv 

naravoslovcev 

Razvijanje raziskovalnih 

veščin pri dijakih; širjenje 

in poglabljanje znanja 

celotnega naravoslovja; 

razvijanje motivacije za 

nadaljnje poglabljanje 

znanja s področja 

biologije, kemije in 

fizike; ozaveščanje 

mladih o pomenu 

razumevanja narave, 

njenih procesov in 

zakonitosti ter varovanja 

narave in naravne 

dediščine. 

vsi oddelki 

gim. in pred. 

vzg. 

Tekmovanje iz 

znanja biologije 

udeležba na 

šol. tekm. 10 

ur 

udeležba na 

drž. tekm. 

70 ur 

šol. tekm.: 

28. 1. 2016 

drž. tekm.: 

19. 3. 2016 

 mag. Marija 

Meznarič, 

Vesna Vrhovski 

Širjenje znanja bioloških 

vsebin pri dijakih, 

osvajanje bioloških 

vsebin, ki niso v učnem 

načrtu; povezovanje 

bazičnega znanja z 

aplikativnim znanjem. 

vsi oddelki 

gim. in pred. 

vzg. 

Tekmovanje iz 

znanja o 

sladkorni 

bolezni 

udeležba na 

šol. tekm. 10 

ur 

udeležba na 

drž. tekm. 

70 ur 

šol. tekm.:  

16. 10. 2015 

drž. tekm.: 

21. 11. 2015 

Vesna 

Vrhovski, mag. 

Marija 

Meznarič,  

 Dijaki poznavajo 

sladkorno bolezen; 

prepoznavajo znake 

sladkorne bolezni; 

osvajajo veščine prve 

pomoči pri sladkornih 

bolnikih, se seznanijo z 

načini preprečevanja 

sladkorne bolezni. 

vsi oddelki 

gim. 

Tekmovanje iz 

znanja  kemije 

udeležba na 

šol. tekm. 10 

ur 

udeležba na 

drž. tekm. 

70 ur 

šol. tekm.:   

7. 3. 2016 

drž. tekm.:  

7. 5. 2016 

mag. Nina 

Žuman 

Dijaki širijo in 

poglabljajo znanja 

kemije; popularizacija 

kemije; uporaba znanja 

kemije; primerjanje 

znanja med učenci in 

dijaki; odkrivanje in 

spodbujanje nadarjenih za 

kemijo. 

vsi oddelki 

gim. 

Tekmovanje iz 

fizike 

udeležba na 

šol. tekm. 10 

ur 

udeležba na 

reg. tekm. 

35 ur 

udeležba na 

drž. tekm. 

70 ur 

šol. tekm.:   

2. 3. 2016 

reg. tekm.: 

18. 3. 2016 

drž. tekm.: 9. 

4. 2016 

dr. Simon Ülen 

Popularizacija fizike; 

razširjanje in 

nadgrajevanje znanja pri 

dijakih. 

vsi oddelki 

gim. 

Tekmovanje iz 

astronomije 

udeležba na 

šol. tekm. 10 

ur 

šol. tekm.:  

10. 12. 2015 

drž. tekm.:  

dr. Simon Ülen  

Popularizacija 

astonomije; razširjanje in 

nadgrajevanje znanja; 
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Razred 

(let./oddel.) 

Naslov 

aktivnosti 

Št. ur 

OIV/ID 
Datum Nosilec Cilji 

udeležba na 

drž. tekm. 

70 ur 

9. 1. 2016 uporaba znanja 

astronomije,; primerjanje 

in preverjanje znanja med 

dijaki. 

 1. in 2. 

letnik 

Tekmovanje iz 

naravoslovja 

(EUSO) za 

dijake 1. in 2. 

letnikov 

udeležba na 

šol. tekm. 10 

ur 

udeležba na 

drž. tekm. 

70 ur 

šol. tekm:  24. 

11. 2015 

drž. tekm.: 

23. 1. 2016 

 mag. Nina 

Žuman 

Širjenje znanja in 

poglabljanje že 

osvojenega znanja bio, 

kem in fiz; spodbujanje 

mladih pri nadgrajevanju 

znanja s področja bio, 

kem in fiz nad 

zahtevnostjo rednega šol. 

programa; primerjanje 

znanja med dijaki; 

popularizacija 

naravoslovja; uporaba 

znanja bio, kem in fiz; 

odkrivanje in spodbujanje 

nadarjenih za bio, kem in 

fiz; motivacija za 

nadaljnje poglabljanje 

znanja s področja bio, 

kem in fiz; ozaveščanje 

mladih o pomenu 

razumevanja narave, 

njenih procesov in 

zakonitosti ter varovanja 

narave in naravne 

dediščine. 

vsi oddelki 

gim. 

Državno 

tekmovanje v 

prepoznavanju 

flore 

udeležba na 

šol. tekm. 10 

ur 

udeležba na 

drž. tekm. 

70 ur 

šol. tekm.:  

11. 11. 2015 

drž. tekm.: 

maj 2016 

mag.  Marija 

Meznarič 

 Dijaki prepoznavajo 

vegetacije v naravi, 

- osvajajo veščine 

herbariziranja, preko 

vegetacije sklepajo na 

ekološke razmere v 

okolju, osvajajo uporabno 

znanje na področju 

botanike, povezujejo 

bazično znanje z 

aplikativnim znanjem.  

vsi oddelki 

gim. in pred. 

vzg. 

Krožek rdečega 

križa 

udeležba na 

reg. tekm. 

35 ur 

celo leto  Sonja Koroša 

Priprava ekip prve 

pomoči na regijsko 

preverjane ekip Prve 

pomoči in Civilne zaščite; 

predavanje Prva pomoč 

za voznike motornih vozil 

in možnost opravljanja 

preizkusa znanja, 

krvodajalstvo; 

sodelovanje pri 

evakuaciji. 

vsi oddelki 

gim. in pred. 

vzg. 

Multimedisjki 

krožek 

do 35 OIV 

ur 

 

 

celo leto  Ludvik Rogan 

Popularizacija 

informatike, lastno 

ustvarjanje 

multimedijskih vsebin 

(video, fotografija itn); 
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Razred 

(let./oddel.) 

Naslov 

aktivnosti 

Št. ur 

OIV/ID 
Datum Nosilec Cilji 

sodelovanje pri šolskih 

prireditvah in dejavnostih 

(fotografiranje, snemanje, 

neposredni video prenosi 

itn.); sodelovanje z dijaki 

novinarskega krožka 

(timsko delo). 

vsi oddelki 

gim. in pred. 

vzg. 

Ekokrožek in 

tekmovanje 

Ekokviz 

do 35 ur za 

sodelovanje 

v krožku + 

šol. tekm. 10 

ur 

drž. tekm. 

70 ur 

celo leto/ 

februar/marec 

2015 

Mateja Godec 

Izobraževanje dijakov za 

trajnostni razvoj; 

povezovanja znanja bio, 

kem in geo; ozaveščanje 

mladih o pomenu 

razumevanja narave, 

njenih procesov in 

zakonitosti ter varovanja 

narave in naravne 

dediščine. 

 1., 2. in 3. 

letnik gim. 

Matematični 

tabor 
20 OIV ur 

marec 2016 

 

Irena Rauter 

Repija 

Popularizacija 

matematike; širjenje in 

poglabljanje znanja 

matematike; utrjevanja 

algoritmičnega mišljenja  

in računskih spretnosti; 

odkrivanje za matematiko 

nadarjenih dijakov. 

cela šola  

Dodatni pouk 

matematike za 

priprave na 

tekmovanje iz 

matematike 

do 70 ur; 

odvisno od 

udeležbe na 

tekmovanju 

celo leto 

Natalija Horvat, 

Štefka Štrakl, 

Mateja Škrlec, 

Irena Rauter 

Repija, Nina 

Črešnjevec 

Širjenje in poglabljanje 

znanja iz matematike; 

utrjevanje algoritmičnega 

mišljenja in računskih 

spretnosti; odkrivanje in 

spodbujanje za 

matematiko nadarjenih 

dijakov. 

3. letnik gim. 

Ekskurzija 

Salzburg -  

Munchen 

25 ur 
23. 10. – 25. 

10. 2015 
dr. Simon Ulen 

Ogled rudnika Soli 

Hallein, mesta Salzbur, 

vodne igre na dvorvu 

Hellbrunn, pivovarne, 

Detusches museum v 

Munchnu, Allianz areno, 

BMW muzej , živalski vrt 

v Munchnu in botanični 

vrt. 

cela šola Robotika do 20 ur celo leto Damjan Erhatič  

2.5.4.3 Aktiv družboslovje in športna vzgoja 

Razred 

(le./oddel.) 

Naslov 

aktivnosti 

Št. ur 

OIV/ID 
Datum Nosilec Cilji 

vsi letniki 
Raziskovalna 

dejavnost 
90 ur celo leto 

Učitelji, ki 

poučujejo 

predmete s 

področja 

družboslovja, 

naravoslovja in 

jezikoslovja. 

Dijaki pod strokovnim 

mentorstvom pripravijo 

raziskovalno nalogo; se 

naučijo metodologije. 

vsi letniki Geografsko - udeležba - šol. tek.: Simona Pihlar Dijaki tekmujejo v znanju 
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Razred 

(le./oddel.) 

Naslov 

aktivnosti 

Št. ur 

OIV/ID 
Datum Nosilec Cilji 

tekmovanje na šol. tek. 

10 ur; 

- udeležba 

na reg. tek. 

35 ur; 

- udeležba 

na drž. tek. 

70 ur 

19. 1. 2016 

- območno: 

8. 3. 2016 

- državno: 

19. 4. 2016 

iz geografije; pred 

posameznim nivojem 

tekmovanja se izvedejo 

priprave. 

Tema: Naravne 

znamenitosti Slovenije. 

vsi letniki 
Tekmovanje iz 

zgodovine 

- udeležba 

na šol. tek. 

10 ur; 

- udeležba 

na drž. tek. 

70 ur 

- šol. tek.: 

20. 1. 2016 

- državno: 2. 

4. 2016 

Danilo Obal / 

Suzana Rauter 

Dijaki tekmujejo v znanju 

iz zgodovine; pred 

posameznim nivojem 

tekmovanja se izvedejo 

priprave. 

3. letniki 

Tekmovanje v 

poznavanju 

sodobne 

zgodovine Pot v 

prihodnost 

35 ur 

zaključek 

tekmovanja 

je 15. 3. 2016 

Franc Čuš 

Dijaki pripravijo 

raziskovalno nalogo na 

temo: Zgodovina socialne 

misli in zadružništva na 

Slovenskem (poudarek na 

času prehoda iz 19. v 20. 

stoletje) 

1. letniki 
Ekskurzija Rim – 

Pompeji 
50 ur 

22. 4. (petek 

popoldne) – 

26. 4. 2016 

Suzana Rauter 

Dijaki obiščejo Vatikan, 

Rim, Pompeje, Vezuv in 

Neapelj. 

vsi letniki 
Šolske glasbene 

skupine 
30 ur celo leto Borut Slavic 

Dijaki, na podlagi 

interesa, pod 

mentorstvom, sestavijo 

šolsko glasbeno skupino. 

vsi letniki 
Multimedijska 

delavnica 
30 ur celo leto Borut Slavic 

Dijaki se seznanijo z 

uporabo multimedije in 

sodelujejo kot tehnična 

podpora na prireditvah. 

vsi letniki Gledališka šola 90 ur celo leto Franc Čuš 

Dijaki sodelujejo v 

gledaliških delavnicah; 

dijaki pod mentorstvom 

pripravijo uprizoritev 

gledališke igre. 

1., 2. in 3. 

letniki 

Filmska 

produkcija 
50 ur celo leto 

Ludvik Rogan / 

Franc Čuš 

Sodelovanje v projektu 

Neodvisna filmska 

produkcija in Students 

cuts; produkcija 

filmskega izdelka v 

sodelovanju z 

Grossmanovim 

festivalom. 

3. letniki Prostovoljno delo 35 ur celo leto Sonja Ferčak 

Dijaki kot prostovoljci 

delujejo v domovih za 

ostarele. 

vsi letniki 
Šolski plesni 

festival 
50 ur celo leto Svetlana Krstić 

Dijaki sodelujejo v sklopu 

šolskega pesnega 

festivala. 

4. letniki 
Maturantska 

ekskurzija 
30 ur 

28. 8. – 5. 9. 

2015 
Franc Čuš 

Dijaki spoznavajo 

geografske in 
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Razred 

(le./oddel.) 

Naslov 

aktivnosti 

Št. ur 

OIV/ID 
Datum Nosilec Cilji 

zgodovinske značilnosti 

Grčije oz. Španije. 

vsi letniki 

ŠKL: 

- odbojka 

(dekleta) 

- košarka (fantje) 

aktivna 

udeležba: 

50 ur 

celo leto 
Saša Vrbnjak/ 

Jernej Jakelj 

Sodelovanje v okviru 

ŠKL (v kolikor bo 

izvedena). 

1., 2. in 3. 

letniki 

Priprava likovnih 

razstav 

določi se 

na podlagi 

izvedenih 

ur 

februar 2015 
Tanja Trajbarič 

Lopert 

Pripravi se razstava 

dijaških likovnih del. 

2. in 3. 

letniki 

Ogled razstave 

Avgusta Rodina v 

Zagrebu  

(IE) 

LIS 

FR 2 
18. 9. 2015 

Tanja Trajbarič 

Lopert 
 

vsi letniki 

Igre z žogo 

(odbojka, 

nogomet, 

rokomet, košarka) 

določi se 

na podlagi 

izvedenih 

ur 

celo leto 
profesorji športne 

vzgoje 

Sodelovanje na 

srednješolskem 

tekmovanju. 

 

vsi letniki 
Badminton 

določi se 

na podlagi 

izvedenih 

ur 

celo leto 
profesorji športne 

vzgoje 

Sodelovanje na 

srednješolskem 

tekmovanju. 

vsi letniki Atletika 

določi se 

na podlagi 

izvedenih 

ur 

celo leto 
profesorji športne 

vzgoje 

Sodelovanje na 

srednješolskem 

tekmovanju. 

2.5.4.4 Aktiv predšolska vzgoja  

Razred 

(let./oddel.) 

Naslov 

aktivnosti 

Št. ur 

OIV/ID 
Datum Nosilec Cilji 

izbirno  Pevski zbor 45 ur 
celo 

leto 

Tatjana 

Rozmarič 

Poštrak 

Spoznavanje zborovske literature; 

udeležba na reviji pevskih zborov; 

nastopi na šolskih in izvenšolskih 

prireditvah; vzbujanje veselja do 

zborovskega petja; osnove vokalne 

tehnike. 

izbirno Orffeki 40 ur 
celo 

leto 

Mojca 

Vizjak 

Horvat 

Dijaki podrobno spoznajo Orffov 

instrumentarij in tehnike igranja nanj; 

prepevajo in igrajo vokalne, 

inštrumentalne in vokalno-

inštrumentalne skladbe; znajo 

uporabljati lastne inštrumente, boom 

palice, Orffov instrumentarij ter razne 

improvizirane instrumente; izgubljajo 

strah pred javnim nastopanjem in se 

udejstvujejo znotraj in zunaj šole. 

izbirno (dijaki 

3. in 4. let. 

pred. vzg.) 

Vzgojiteljada 

v Ljutomeru 
10 ur 

22. 10. 

2015 

Barbara 

Špilak 

Druženje in spoznavanje dijakov in 

mentorjev z vseh koncev države; 

predstavitev dobre prakse in 

ustvarjalnosti; sodelovanje v delavnicah; 

zastopanje šole na tekmovanjih 

Vzgojiteljade. 

izbirno 
Festival 

talentov na OŠ 
5 ur 

junij 

2016 

Liljana 

Fajdiga 

Dijaki s kulturno-glasbenim programom 

predstavijo šolo učencem OŠ. 
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Razred 

(let./oddel.) 

Naslov 

aktivnosti 

Št. ur 

OIV/ID 
Datum Nosilec Cilji 

Črenšovci 

izbirno 
Šolski plesni 

festival 
20 ur 

celo 

leto 

Svetlana 

Krstić 

Sprostitev, zabava, druženje; uprizoritev 

plesa na šolskih prireditvah. 

izbirno  
Komorne 

skupine 
20 ur 

celo 

leto 

Danijel 

Berden 

Skupno muziciranje; zastopanje šole na 

šolskih in izvenšolskih prireditvah; 

seznanjanje z literaturo za večje 

zasedbe. 

2.6. PRIREDITVE  

Prireditev Datum Nosilec 

Znanost ima mlade 
vsak drugi četrtek 

 v mesecu 
vodje strokovnih aktivov 

Krst dijakov 1. letnikov 3. 9. 2015 Franc Čuš 

Zgodovina rocka – koncert 3. 9. 2015 Zvonko Kustec 

Oko besede 25. 9. 2015 Irena Štuhec 

Obeležitev evropskega dneva jezikov za OŠ in vrtce 25. 9. 2015 
Liana Miholič in Klaudija 

Tivadar 

Predstavitev zbirke pesmi Edvarda Kocbeka 

prevedenih v angleški jezik 
27. in 28. 9. 2015 Franc Čuš in Irena Štuhec 

Kostanjev piknik za dijake in zaposlene 9. 10. 2015 Franc Čuš 

Večer glasbe, poezije in mode 13. 10. 2015 Tanja Trajbarič Lopert 

Literarni festival 13. 10. 2015 Irena Štuhec 

Vzgojiteljada v Ljutomeru 22. 10. 2015 Barbara Špilak 

Komemoracija 23. 10. 2015 Tanja Bigec 

Miklošičevi dnevi 18. 11. – 20. 11. 2015 Irena Štuhec 

Priložnostna razstava v šolski knjižnici ob 

Miklošičevih dnevih 
18. 11. – 20. 11. 2015 Veronika Prijol 

Miklošičevi dnevi 18. – 20. 11. 2015 Irena Štuhec 

Dan generala Rudolfa Maistra 23. 11. 2015 Franc Čuš 

Deutsch macht spass – delavnice za osnovnošolce 28. 11. in 29. 11. 2015 Gita Fras 

Veselo pričakovanje december 2015 Barbara Špilak 

Likovna razstava del Filipa Kulčarja december 2015 Tanja Trajbarič Lopert 

Proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti 24. 12. 2015  

GFML se predstavlja 27. 1. 2016 Borut Slavic 

Znanje za mlade 27. 1. 2015  

Razstava v sklopu kulturnega praznika  3. 2. – 14. 2. 2016 Veronika Prijol 

Likovna razstava dijaških likovnih del 5. 2. 2016 Tanja Trajbarič Lopert 

Prešernovanje 4. 2. 2016 Irena Štuhec 

Proslava ob slovenskem kulturnem prazniku 5. 2. 2016 Irena Štuhec 

Državno tekmovanje iz nemščine na GFML 11. 2. 2016 Milojka Vaupotič in Gita 
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Prireditev Datum Nosilec 

Fras 

Informativni dnevi 12. in 13. 2. 2016 Katja Peršak 

Literarna delavnica s francoskim pesnikom P. 

Solettijem 
19. 2. 2016 Lidija Kos Ulčar 

Maturantski ples 19. in 20. 2. 2016 Barbara Špilak 

Mednarodni debatni turnir na GFML 3. 3.– 6. 3. 2016 
Liana Miholič, 

Lilijana Fijavž 

Pravljični večer – srečanje s pravljičarjema A. Štefan 

in S. Pergarjem 
1. 4. 2016 Katja Peršak 

Letni koncert pevskega zbora 14. 4. 2016 Tatjana Rozmarič Poštrak 

Državno tekmovanje iz španščine na GFML 16. 4. 2016 Mojca Ficko 

Akcija podarimo knjigo 20. 4. – 24. 4. 2016 Veronika Prijol 

Pisani tobogan april 2016 Barbara Špilak 

Naši zakladi – kulturna prireditev v Petanjcih 6. 5. 2016 Irena Štuhec 

Literarni dijaški tematski večer 20. 4. 2016 Irena Štuhec 

Ulična četvorka 20. 5. 2016 Barbara Špilak 

Kulturni maraton in dan različnih kultur 22. in 23. 6. 2016 Franc Čuš 

Slavnostna zaključna akademija 24. 6. 2016 Zvonko Kustec 

Proslava ob dnevu državnosti 24. 6. 2016 Tanja Bigec 

Podelitev priznanj najboljšim dijakom 24. 6. 2015 Klaudija Tivadar 

Podelitev maturitetnih spričeval 13. 7. 2015 Mojca Ficko Rodriguez 

Jezikovno – raziskovalni tabor avgust 2016 Franc Čuš 

3. OBSEG IN ORGANIZACIJA POUKA IN DRUGIH OBLIK 
IZOBRAŽEVALNEGA DELA ZA ODRASLE 

3.1. PROGRAM PREDŠOLSKE VZGOJE ZA ODRASLE 

V šolskem letu 2015/16 bomo izvajali program Predšolska vzgoja za odrasle. V program Predšolska 

vzgoja se lahko vpiše, kdor je uspešno končal gimnazijo oz. katerokoli srednjo strokovno ali tehniško 

šolo, kakor tudi vsi tisti, ki so končali srednjo poklicno šolo oz. niso končali vseh letnikov gimnazije, 

srednje strokovne ali tehniške šole. Izobraževanje traja eno leto oziroma dve leti.  

Cilj programa predšolske vzgoje je omogočiti kandidatom in kandidatkam, da z ustreznim 

izobraževanjem pridobijo vsa potrebna znanja za opravljanje dela kot pomočnik/-ica vzgojitelja/-jice 

predšolskih otrok.  

Program bomo izvajali v kombinaciji individualnega in skupinskega organizacijskega modela. 

Predmetnik programa predšolske vzgoje je sestavljen po prenovljenem programu, ki je pripravljen v 

skladu z novimi izhodišči in metodološkim priročnikom »Kurikul na nacionalni in šolski ravni v 

poklicnem in strokovnem izobraževanju«. Novosti programa so kompetenčna zasnovanost, modularna 

zgradba, povezava teorije in prakse, izbirnost ter odprti kurikul. Prav odprti kurikul je dobrodošla 
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novost, ki jo omogoča prenova v srednjih strokovnih programih.  

Velik poudarek je namenjen povezovanju splošnega in strokovnega znanja, s čimer želimo izboljšati 

učne rezultate naših kandidatov in kandidatk ter doseči celovito usposobljenost za poklic, sodelovanje 

v družbi, osebnostni razvoj in nadaljnje izobraževanje. 

Kandidati in kandidatke bodo tekom svojega izobraževanja opravljali praktično usposabljanje z delom 

v vrtcu. Vrtec si bodo izbrali sami oz. s pomočjo organizatorke praktičnega usposabljanja. Praktično 

usposabljanje z delom pri delodajalcu bodo kandidati in kandidatke opravljali v vrtcih, s katerimi bo 

šola sklenila pogodbo. 

Kandidat ali kandidatka je opravila program predšolska vzgoja, ko je pozitivno ocenjen/-a pri vseh 

predmetih oz. modulih in je opravil/-a vse obveznosti, določene s programom ter poklicno maturo.  

3.2. PROJEKT UVRV II – USPEŠNO VKLJUČEVANJE ROMOV V VZGOJO IN 
IZOBRAŽEVANJE II 

Delo v projektu UVRV II bomo nadaljevali, če bo slednji uspel na razpisu. Namen projekta je preučiti 

posledice izključenosti iz procesov vzgoje in izobraževanja za pripadnike romske manjšine v Sloveniji 

in omogočiti učinkovitejše vključevanje Romov v predšolsko vzgojo in primarno izobraževanje. Za 

dosego teh ciljev je pomembno zagotoviti nadaljnje izobraževanje romskih pomočnikov, ki bi bili 

vključeni v projekt. Cilj tega projekta je zato tudi dvig izobrazbene ravni romskih pomočnikov. 

3.2.1. JAVNO VELJAVNI PROGRAMI ZA ZVIŠANJE RAVNI PISMENOSTI 

3.2.1.1 Tuji jeziki 

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer je vpisana v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov, kar 

pomeni, da lahko udeleženci pridobijo javnoveljavno listino o znanju jezika.  

V izobraževalni sezoni 2015/2016 bomo občanom ponudili: 

 tečaje javnoveljavnega programa angleščine in nemščine v obsegu 480 ur (nižji in višji nivo 

znanja), ki jih bomo izvajali v posameznih sklopih po 60 ur programa; 

 pripravo na državni izpit iz angleščine in nemščine v obsegu 30 ur za nižji oziroma višji nivo; 

 pripravo na mednarodne izpite (angleščine FCE – First Certificate in English, CAE – Certificate in 

Advanced English in poslovne izpite Cambridge, nemščine ZD – Zertifikat Deutsch in ZMP – 

Zentrale Mittelstufenprüfung) v obsegu 50 ur; 

 tečaje francoščine, italijanščine, španščine in ruščine v obsegu 70 ur na začetni in v nadaljevalnih 

stopnjah; 

 osvežitvene tečaje znanja angleščine in nemščine v obsegu 40 ur;  

 intenzivne individualne tečaje angleščine, nemščine in francoščine;  

 pripravo na maturo iz angleščine in nemščine v obsegu 30 ur;  

 tečaje za osnovnošolce iz angleščine, nemščine in francoščine v obsegu 40 ur.  

3.2.1.2 Računalništvo 

Danes si težko predstavljamo odraslega, ki ne razume in učinkovito ne uporablja računalniške opreme 

vsaj na osnovni ravni pri pisanju, oblikovanju in shranjevanju dokumentov in pri komunikaciji z 

drugimi s pomočjo elektronske pošte in uporabo interneta. Skratka – kompetenca uporabe računalnika 

je postala nuja predvsem na poklicnem področju, pa tudi v vsakdanjem življenju. 

Zato temu področju na Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer posvečamo še prav posebno pozornost. 

Naš cilj je usposobiti ljudi za suvereno vsakdanje delo z računalnikom in vsem omogočiti dostop do 

svetovnega spleta.  

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer je vpisana v razvid izvajalcev javnoveljavnega programa 

Računalniška pismenost za odrasle, ki ga izvajamo v obliki 50-urnega temeljnega tečaja, ob uspešnem 

zaključku pa udeleženci pridobijo javnoveljavno državno listino o znanju računalništva.  

Za vse tiste, ki želijo še več znanja, smo  ob temeljnem tečaju pripravili še tečaje: 
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 računanje s preglednicami, 

 obvladovanje podatkovnih baz, 

 razumevanje pojmov informatike, 

 izdelava predstavitev, 

 konstruiranje s CAD-orodji, 

 naprednejše obdelave besedil in preglednic, 

 digitalne fotografije, 

 socialna omrežja, 

 e-bančništvo. 

3.2.1.3 Usposabljanje za življenjsko uspešnost 

Izobraževalni programi UŽU (usposabljanje za življenjsko uspešnost) so javnoveljavni programi, 

namenjeni zviševanju ravni pismenosti odraslih. V programe se vključujejo manj izobraženi odrasli, ki 

so z vidika pismenosti najbolj ranljivi.  

Vpisani smo v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov UŽU in bomo glede na potrebe in 

motivacijo odraslih za izobraževanje izvajali štiri programe: Beremo in pišemo skupaj, Most do 

izobrazbe, Izzivi podeželja in Jaz in moje delovno mesto. 

Skupno jedro programov se nanaša na pridobivanje temeljnih spretnosti, povezanih s  pismenostjo 

(branje, pisanje, računanje), socialnih spretnosti, načel vseživljenjskega učenja in aktivnega 

državljanstva ter učenja računalništva. Specifične vsebine programov izhajajo iz izobraževalnih potreb 

in interesov posamezne ciljne skupine. 

3.2.2. OSTALA IZOBRAŽEVALNA PONUDBA 

Na vse razpise, ki bodo objavljeni bodisi s strani slovenskih bodisi evropskih razpisovalcev in se bodo 

dotikali izobraževanja odraslih, se bomo še naprej prijavljali. Ugotavljamo namreč, da je zelo malo 

ljudi pripravljenih za izobraževanje plačati in da nimamo težav z oblikovanjem skupin tam, kjer 

ponujamo glede na ciljno populacijo ustrezne, predvsem pa brezplačne programe. 

Prav tako bomo še naprej informirali občane in jim pomagali pri prijavah na razpise za sofinanciranje 

izobraževanja, če bodo želeli pridobiti sredstva za svoje izobraževanje ali povrnitev sredstev ob 

zaključenem izobraževanju, bodisi da so zaposleni ali brezposelni. 

Še naprej bomo iskali možnosti za prijavljanje na različne razpise, v katerih je poudarek na aktivnem 

sodelovanju dijakov. 

3.2.2.1 Programi za brezposelne 

Pomen in obseg Programov aktivne politike zaposlovanja se nenehno povečuje, saj je država 

ugotovila, da je to eden najbolj učinkovitih načinov za reševanje neskladij na trgu dela. Med 

najpomembnejše ukrepe te politike sodi cela paleta programov izobraževanja in usposabljanja 

brezposelnih oseb, ki jih izvaja ZRSZ oziroma jih odda v izvajanje zunanjim izvajalcem na podlagi 

javnega razpisa oziroma zbiranja ponudb.  

Zato bomo na Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer še vnaprej ob vsakem javnem razpisu oziroma 

zbiranju ponudb dali tudi svojo prijavo.  

3.2.2.2 Učenje za uspešno in kakovostno delo ter poklicno kariero 

Čeprav doslej ni bilo odziva na naše ponudbe, bomo na Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer še 

naprej krepili partnerstva s posameznimi gospodarskimi subjekti in odgovorili na njihove potrebe po 

izobraževanju zaposlenih oz. na njihove potrebe po izobraženih kadrih s pripravo posebnih 

programov.  

3.2.2.3 Učenje za razvoj skupnosti  

Za večino ljudi poteka učenje od otroštva do starosti predvsem v lokalnem okolju. Zato bomo na 

Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer še naprej krepili partnerske odnose z občinami, da bi 

vseživljenjsko učenje postalo sestavni del lokalnih politik in programov. Že ustaljeno sodelovanje z 
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občinami Razkrižje, Veržej,  Križevci in Sv. Jurij ob Ščavnici bomo še okrepili, bolj pa namenili 

pozornost sodelovanju z občino Ljutomer. 

Posebna pozornost v skupnosti velja vprašanjem, povezanim s trajnostnim razvojem. Izobraževanje za 

trajnostni razvoj spodbuja demokratično udeležbo ljudi kot aktivnih državljanov, zato smo v 

sodelovanju s posameznimi lokalnimi skupnostmi pripravili posebne izobraževalne programe v obliki 

javnih predavanj glede na aktualno družbeno problematiko.  

3.2.2.4 Univerza za tretje življenjsko obdobje 

Namen Univerze za tretje življenjsko obdobje je razvijati izobraževanje starejših za njihovo 

osebnostno rast, razumevanje lastnega položaja v družbi ter za dejavno delovanje v družbi.  

V šolskem letu 2015/2016 bomo izvajali posamezne programe v skladu z načeli Univerze za tretje 

življenjsko obdobje in si še naprej prizadevali pridobiti sredstva za ustanovitev društva, saj bomo tako 

lahko kandidirali tudi za evropska in državna sredstva, namenjena izobraževanju in učenju oseb v 

tretjem in četrtem življenjskem obdobju. 

Pripravili smo programe s področja jezikovnega izobraževanja, računalništva, fotografiranja, ročnih 

spretnosti, spoznavanja in sožitja z okoljem, v katerem živimo, aktivnega državljanstva v tretjem 

življenjskem obdobju, zdravega načina življenja. Za udeležence bo izobraževanje brezplačno oziroma 

bodo zanj prispevali simbolični delež, program bomo dopolnjevali glede na interes ljudi.                                                                                                                          

3.2.2.5 Teden vseživljenjskega učenja (TVU) 

TVU je najvidnejša promocijska manifestacija na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. 

Projekt usklajuje Andragoški center Slovenije, vsako leto sodeluje na stotine ustanov, skupin in 

posameznikov po vsej državi, pa tudi onkraj naših meja. Na Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer 

bomo sodelovali kot lokalni koordinator prireditev tudi v šolskem letu 2015/2016, prav tako pa bomo 

tudi izvajalec prireditev. 

Poslanstvo TVU je promovirati pomen, vlogo in možnosti učenja in izobraževanja v vseh življenjskih 

obdobjih in za vse vloge, ki jih človek prevzema – kot posameznik, član družine, delovnega kolektiva in 

drugih skupnosti. TVU bo potekal v tretjem tednu v maju, sicer pa bomo v njegov okvir umestili vse 

prireditve in dogodke od 15. maja do konca junija, ki bodo namenjeni učenju in izobraževanju. 

3.2.2.6 Študijski krožki 

Študijski krožek je brezplačna splošnoizobraževalna oblika prostovoljnega učenja odraslih. Skupino 

tvori 5–12 ljudi, ki se vsaj petkrat srečajo, da bi se načrtno učili vsaj 25 ur. Odnosi v krožku 

so enakopravni, sproščeni in prijateljski. Delo je ustvarjalno, sodelovalno in načrtovano. Njihovo 

delovanje strokovno usmerja Andragoški center Slovenije, medtem ko sofinanciranje še ni dorečeno in 

je odvisno od razpoložljivih sredstev v posameznem letu. Kljub temu načrtujemo, da bomo v šolskem 

letu 2015/16 realizirali en študijski krožek. 

 

Izvajanje vseh načrtovanih aktivnosti na področju neformalnega izobraževanja pa je v celoti odvisno 

od možnosti pridobitve državnih ali evropskih sredstev za (so)financiranje izobraževalnih programov 

za odrasle. Zanje se ljudje v primeru, da je potrebno plačati, ne odločajo v tolikšnem številu, da bi 

lahko oblikovali skupine. V šolskem letu 2014/2015 ni bilo niti enega razpisa, na katerega bi lahko 

podali prijavo. Upamo, da bodo v tem šolskem letu objavljeni razpisi za črpanje evropskih sredstev, 

saj imamo pripravljene nove programe v izobraževalni ponudbi za odrasle, obstoječe pa smo 

posodobili. 

Lilijana Grof, organizatorka izobraževanja odraslih 
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4. NAČRT VPISA 

Za šolsko leto 2016/2017 bomo MIZŠ predlagali vpis v naslednjem obsegu: 

 splošna gimnazija – 4 razredi                112 dijakov in dijakinj, 

 splošna gimnazija (filmska smer) – 1 razred                                        28 dijakov in dijakinj, 

 program predšolske vzgoje – 2 razreda                 56 dijakov in dijakinj, 

 maturitetni tečaj – 1 razred                  30 dijakov in dijakinj. 

5. ORGANIZIRANOST STROKOVNIH DELAVCEV 

Strokovni aktivi so organizirani v naslednje skupine: 

Strokovni aktivi in 

službe: 
Člani 

Jezikoslovcev 

Klaudija 

Tivadar 
Saša Pergar Tanja Bigec 

Lilijana 

Fijavž 
Gita Fras Irena Štuhec 

Lidija 

Kos Ulčar 

Liljana 

Kosič 

Liana 

Miholič 

Mojca R. 

Nedeljko 

Mojca 

Ficko 

Beverley 

Landricombe 

Liljana Fajdiga 
Milojka 

Vaupotič 

Martina 

Vogrinec 
Katja Peršak 

Veronika 

Prijol 
Metka Smodiš 

Marko 

Kardinar 

Amelie 

Retzlaff 
    

Družboslovcev 

Franc Čuš 
Jasna 

Vogrinec 

Sonja 

Ferčak 
Danilo Obal 

Simona 

Pihlar 
Aleš Kustec 

Suzana Rauter 
Borut 

Slavic 

Tanja T. 

Lopert 
Jernej Jakelj 

Tanja 

Lehner 
Saša Vrbnjak 

Andrej Kos 
Niko 

Peterka 

Svetlana 

Krstić 

Bojana 

Moravec 
  

Naravoslovcev 

Mateja Godec 
Mateja 

Škrlec 

Natalija 

Horvat 
Aleš Kustec 

Marija 

Meznarič 
Irena R. Repija 

Nina 

Črešnjevec 
Simon Ülen 

Štefka 

Štrakl 

Vesna 

Vrhovski 

Damjan 

Erhatič 
Nina Žuman 

Ludvik Rogan      

Program 

predšolske vzgoje 

Barbara 

Špilak 

Danijel 

Berden 
Borut Slavic 

Tatjana R. 

Poštrak 

Mojca V. 

Horvat 
Nina Pečnik 

Svetlana Krstić 
Liljana 

Fajdiga 

Karolina 

Erjavc 

Jasna 

Vogrinec 
  

Izobraževanje 

odraslih 

Liljana Grof, 

Nina Pečnik 
sestavljajo vsi učitelji, ki poučujejo odrasle 

Šolska svetovalna 

služba 
Martina Domajnko in Liljana Fajdiga 

Šolska knjižnica Veronika Prijol 

Vsi strokovni delavci izpolnjujejo zahtevano strokovno izobrazbo. 
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5.1. STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE 

Strokovno izobraževanje zaposlenih na šoli bo potekalo na podlagi izkazanih potreb in razpisov, ki 

bodo objavljeni skozi šolsko leto. Šola v šolskem letu 2015/16 ne predvideva nobenega organiziranega 

izobraževanja za celoten kolektiv, bo pa ga organizirala v primeru pojava potreb ali določenega 

problema. Zaposlene bo vodstvo šole spodbujalo, da se udeležujejo predvsem tistih izobraževanj, ki 

bodo potekala v sklopu projektov, v katere je vključena šola in so potrebna za uresničitev ciljev 

projektov (npr.: ATS 2020). Prav tako bo šola zaposlene spodbujala, da se udeležujejo tistih 

izobraževanj, ki jih organizira ZRSŠ in so objavljena v njihovem katalogu. 

5.2. ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA 

Delo svetovalne službe v srednji šoli je zaradi kompleksnih pedagoških, psiholoških in socialnih 

vprašanj interdisciplinarne narave, kar pomeni predvsem nujnost sodelovanja med vsemi udeleženci v 

izobraževanju: z dijaki in dijakinjami, s starši, z učitelji in z zunanjimi institucijami. Šolsko svetovalno 

delo opravljata šolski svetovalni delavki – Liljana Fajdiga, profesorica pedagogike in nemščine ter do 

31. 12. 2015 še Martina Domajnko, profesorica pedagogike in sociologije, katera se bo takrat 

predvidoma upokojila.. 

V šolskem letu 2015/2016 bo delno v svetovalni službi dopolnjevala obvezo tudi učiteljica, ki bo 

skrbela za usklajevanje dela z dijaki s posebnimi potrebami in za organiziranje dodatne učne pomoči 

za dijake in dijakinje (Sonja Ferčak). 

Program dela za šolsko leto je planiran na osnovi programskih smernic za svetovalno službo in po 

sklopih, ki jih smernice predvidevajo. 

5.2.1. Načrtovanje, spremljanje in evalvacija dela šole in šolskega 
svetovalnega dela: 

 sodelovanje pri oblikovanju LDN-ja šole in posameznih dejavnostih; 

 normalizacija oddelkov 1. letnika; 

 spremljanje in evalvacija opravljenih nalog šole, svetovalne službe; 

 posvetovalno delo z vodstvom šole (informativni dan, uvajanje novosti v pouk ...);  

 načrtovanje in organizacija dejavnosti Komisije za kakovost.  

5.2.2. Razvojno-analitične naloge: 

 analiza učne uspešnosti in napredovanja dijakov; 

 spremljanje in evalvacija uvajanja elementov posodobitve gimnazije v pouk (poudarek na 

razvijanju kroskurikularne kompetence učenje učenja, socialne kompetence, transverzalnih veščin 

in formativnega spremljanja napredka dijaka); 

 prostovoljno delo dijakov; 

 tutorstvo; 

 sodelovanje pri šolskih projektih (medpredmetno povezovanje in timski pouk, pouk na nivojih, 

ATS 2020 - formativno spremljanje napredka dijakov s pomočjo eListovnika,  e-šolstvo, debata 

pri pouku, uvajanje filmskega oddelka gimnazije); 

 ugotavljanje ter analiza potreb in pričakovanj uporabnikov (staršev glede sodelovanja s šolo, 

dijakov glede tutorstva);  

 promoviranje šole in poklicev v institucijah zunaj šole ter sodelovanje v izvajanju delavnic, 

projektov, informativnih dni v šoli (tržnice poklicev ipd.).  

5.2.3. Delo z dijaki:  

 socializacijski dnevi – vsi 1. letniki – razvijanje socialnih kompetenc (september 2015); 

 organizacija Kam na študij.si, Pomurje 2016 – predinformativni dan za vpis na univerzo (januar 

2016); 
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 vpis in sprejem šolskih novincev (junij 2016); 

 vpis in sprejem v maturitetni tečaj (september 2015); 

 vzpostavitev evidence nadarjenih dijakov, sodelovanje v šolskemu projektnemu timu za delo z 

nadarjenimi dijaki, analiza dela z nadarjenimi (šolsko leto 2015/2016); 

 sodelovanje z razredniki, s starši in z dijaki pri izdelavi individualiziranih programov za dijake s 

posebnimi potrebami in z različnimi statusi; 

 poklicno informiranje in svetovanje (1., 2., 3., 4. letnik);  

 svetovalna pomoč dijakom pri razreševanju osebnih razvojnih ali situacijskih težav; 

 identifikacija in pomoč pri reševanju socialno-ekonomskih problemov dijakov (stalna naloga); 

- splošno-razvojni preventivni programi, sodelovanje pri pripravi programa za razvijanje socialnih 

kompetenc pri dijakih (oblikovanje in vodenje raznih delavnic na teme samopodoba, 

odvisnost od spleta, tehnike sproščanja, merjenje klime v razredu,….).  

5.2.4. Delo z učitelji: 

 sodelovanje z učitelji pri uvajanju projekta ATS 2020;  

 sodelovanje v šolskih projektnih timih in po potrebi pri šolskih projektih; 

 preučevanje potreb in aktivna udeležba v internem strokovnem izpopolnjevanju; 

 sodelovanje na sestankih oddelčnega in celotnega učiteljskega zbora;  

 organizacija rednih mesečnih oddelčnih učiteljskih sestankov;  

 sodelovanje na strokovnih aktivih učiteljev; 

 spremljanje in sodelovanje pri uresničevanju izbranega letnega kroskurikularnega cilja Dvig bralne 

pismenosti;  

 svetovanje in dogovor z učitelji zaradi izvajanja pouka ali vodenja razreda; 

 sodelovanje na strokovnih aktivih učiteljev in hospitacije v razredu pri novih oblikah in metodah 

dela (kroskurikularne povezave, uvajanje novosti v pouk, eListovnik, debata pri pouku, 

sodelovanje s tujim učiteljem); 

 individualne strokovne konzultacije (problemi pouka, problematika oddelka). 

5.2.5. Delo s starši: 

 govorilne ure po urniku in individualno svetovanje staršem; 

 organizacija predavanj, delavnic in drugih oblik skupinskega dela s starši; 

 izvedba predavanja za starše na temo Poklicno svetovanje za 3. in 4. letnike; 

 sodelovanje pri organizaciji skupnih roditeljskih sestankov z aktualnimi temami. 

5.2.6. Drugo delo: 

 pomoč pri organizaciji Mednarodnega debatnega vikenda. 

 članica šolskega projektnega tima Nadarjeni,  članica projektnega tima ATS 2020 - formativno 

spremljanje napredka dijakov s pomočjo eListovnika, mentorica tutorjem na GFML. 

Šolska svetovalna služba:  

Martina Domajnko in Liljana Fajdiga 

5.3. ŠOLSKA KNJIŽNICA  

Knjižnično zalogo, monografske, serijske publikacije, neknjižno gradivo bomo obnavljali skladno s 

potrebami in finančnimi zmožnosti šole. Šolska knjižnica se bo s svojim knjižničnim fondom in 

storitvami aktivno vključevala v dejavnosti in projekte vseh strokovnih aktivov. V skladu z 

usmeritvijo in politiko šole in za potrebe učnega načrta bomo po aktivih, skupaj s profesorji, vsebinsko 

izpopolnjevali knjižnično zbirko s strokovnim gradivom s področij, kjer se bo pokazala potreba. 

Dopolnjevali bomo tudi nekatere naslove literarnih del za obvezno domače branje pri slovenskem 

jeziku za oba programa (gimnazijski program in program predšolska vzgoja) ter leposlovje v tujih 
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jezikih (angleška, nemška, francoska, španska bralna značka).  

 

Na osnovi dogovora z aktivom jezikoslovja bomo za letošnje Cankarjevo tekmovanje nabavili nekaj 

izvodov knjig za obe stopnji. Letos bodo za Cankarjevo tekmovanje brali vsi dijaki prvih in drugih 

letnikov. V dogovoru z aktivom družboslovja, z zgodovinarji, bomo nabavili zgodovinske romane za 

domače branje pri zgodovini. Dijaki bodo  s pomočjo leposlovja (zgodovinskega romana)  okrepili 

odnos do naroda, svoje zgodovine in jezika. Letos bomo poudarek namenili bralni pismenosti.  

 

V knjižnično zbirko bomo vključili vse publikacije, ki bodo izšle na šoli (raziskovalne naloge, 

seminarske in maturitetne naloge, šolsko glasilo, letopis, drugo gradivo).  

Knjižnica bo skrbela za aktualnost knjižničnega gradiva. Zastarelo, neuporabno ali poškodovano 

gradivo bomo po posvetu s profesorji in predmetnimi aktivi pripravili za odpis. 

Knjižnica bo redno sodelovala z zunanjimi ustanovami, knjigarnami, založbami, zastopniki založb in 

sodelavce ter dijake redno seznanjala o novostih v šolski knjižnici. 

Individualno bibliopedagoško delo bo potekalo ob izposoji vsak dan najmanj štiri pedagoške ure. 

Individualno bibliopedagoško delo vsebuje individualno svetovanje dijakom in profesorjem za 

učinkovito izrabo knjižničnega gradiva (izposoja), pomoč dijakom in profesorjem ob iskanju literature 

za individualno uporabo, iskanje informacij za izdelavo domačih nalog, referatov, seminarskih nalog, 

raziskovalnih nalog, maturitetnih nalog, priprav za pouk, za ekskurzije, naravoslovne in kulturne 

dneve, tekmovanja ipd. 

Pouk knjižnična informacijska znanja (KIZ) bomo nadaljevali po posodobljenem kurikulu. Dijake 

bomo spodbujali predvsem k samostojnemu učenju in jim posredovali znanja, kako se učiti, da bi 

dosegli metakognitivne cilje. Dijake bomo spodbujali k celostnemu pouku branja, k avtorefleksiji, da 

bodo uporabljali različne bralne učne strategije, da bodo brali različne vire, razumevali uporabo 

raznovrstnih gradiv (umetnostno, neumetnostno, aktualno itd.), krepili jim bomo odgovornost za 

vseživljenjsko učenje in funkcionalno pismenost. Letos bo poudarek na bralni pismenosti.  

 

Pouk KIZ (za 1. in 2. letnike) bomo izvedli v različnih terminih, v projektnih dnevih, v tednu OIV in 

pri razrednih urah. Pouk bo potekal tudi v obliki medpredmetnih povezav in medpredmetnih ekskurzij. 

Načrtujemo medknjižnično sodelovanje: s prvimi letniki obisk Pokrajinske in študijske knjižnice 

Murska Sobota, obisk NUK-a v Ljubljani ter Splošne knjižnice Ljutomer, kjer bomo sodelovali v 

projektu Rastem s knjigo. Z drugimi letniki  gimnazijskega programa bomo obiskali Univerzitetno 

knjižnico Maribor in Narodno biblioteko na Dunaju. 

Knjižnica bo po potrebi sodelovala pri izpeljavi naravoslovnih, kulturnih in športnih dni. Priložnostno 

bo sodelovala pri organiziranju srečanj z ustvarjalci knjige (Oko besede), s pisatelji, pesniki, tiskarji in 

z založniki. Pripravili bomo priložnostne razstave, npr. ob obletnicah, ob Miklošičevih dnevih, ob 

kulturnem dnevu, ob slovenskih dnevih knjige.  

Oktobra je mednarodni mesec šolskih knjižnic. Obeležili ga bomo skupaj z dijaki, ki bodo imeli 

možnost likovnega, leposlovnega udejstvovanja.. 

Šolska knjižnica bo nadaljevala z dejavnostjo pogovorjevalnica ali pogovori o prebrani knjigi, ter 

knjižničarski krožek. Pri obeh dejavnostih bomo uveljavljala pomen kakovostne knjige za mlade, 

spodbujali bomo medgeneracijske povezave, ki jih knjige prinašajo. Prikazala bo današnjo vlogo 

knjige, govorila bo o pomenu knjige za slovenski jezik (kot materni in drugi/tuji jezik) ter 

materinščine otrok drugih jezikovnih in narodnih skupnosti, ki živijo v Sloveniji. V šolski knjižnici 

bomo širili in promovirali bralno kulturo, ozaveščali pomen branja za besedni zaklad. Poglabljali 

bomo ljubezen do jezika in narodno zavest, širili ter ohranjali bogato slovensko kulturno dediščino.  

Veronika Prijol, šolska knjižničarka 



Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer LETNI DELOVNI NAČRT za š. l. 2015/16 

 

 Stran 41  

6. DIJAŠKA SKUPNOST 

 

Dijaška skupnost je samostojno organizirana skupnost, ki deluje na ravni šole in v oddelkih, povezuje 

pa se v Dijaško organizacijo Slovenije. Dijaška skupnost organizira obšolsko življenje in delo ter 

obravnava vprašanja, povezana z vzgojno-izobraževalnim delom in upravljanjem, ter daje organom 

šole svoje predloge. Dijaška skupnost zastopa interese dijakinj in dijakov ter se zavzema za njihovo 

uresničevanje. Člani dijaške skupnosti so vsi redno vpisani dijaki Gimnazije Franca Miklošiča 

Ljutomer. Dijaško skupnost sestavljajo naslednji organi: Svet Dijaške skupnosti Gimnazije Franca 

Miklošiča Ljutomer in Skupščina Dijaške skupnosti Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer. Vsak 

razred izbere predstavnika in njegovega namestnika, ki se udeležujeta sestankov Sveta šolske dijaške 

skupnosti in predstavljajo vez med Svetom dijaško skupnostjo in razredom. Člani dijaške skupnosti 

izberejo tudi svojega predsednika in njegovega namestnika, ki skrbita za povezave med dijaško  

skupnostjo in vodstvom šole ter zastopata dijake v odnosu do Dijaške skupnosti Slovenije. Člani 

dijaške skupnosti bodo v šolskem letu 2015/16 organizirali naslednje aktivnosti: 

- krst dijakov 1. letnikov (organizirajo dijaki 3. letnikov), 

- nabava in razdelitev dijaških izkaznic za dijake prvih letnikov, 

- prodaja rabljenih učbenikov, 

- organizacija prednovoletne zabave (novoletni ples v ŠICu), 

- organizacija pustovanja, (pustni ples in izbir naj maske), 

- pomoč pri izvedbi dobrodelnega koncerta GFML se predstavi, 

- sodelovanje pri organizaciji in izvedbi Kulturnega maratona, 

- sodelovanje pri delu tutorjev. 

Dijaška skupnost bo nadaljevala sodelovanje s Prleškim študentskim klubom, v sodelovanju s katerim 

bo organizirala družabna srečanja, delavnice in predavanja. 

Franc Čuš, mentor dijaške skupnosti 

7. ZDRAVSTVENO VARSTVO DIJAKOV IN ZAPOSLENIH, 
ZAVAROVANJE IN PREHRANA DIJAKOV  

 

7.1.1. Zdravstveno varstvo dijakov in zaposlenih 

Zdravniški pregledi so po zakonu obvezni za 1. in 3. letnike in so uvrščeni v LDN gimnazije. 

Izbrana zdravnica za šolo s strani Zdravstvenega doma Ljutomer je Sunčica Cesarec, dr. med., 

specialist šolske medicine. Omarice s prvo pomočjo se nahajajo v tajništvu, v vajalnici, na hodnikih in 

v športnem kabinetu. 

Obdobni zdravniški pregledi za zaposlene so določeni na 5 let; za čistilke in laboranta pa na 3 leta. 

Izvaja jih Zvonimir Cesarec, dr. med., pooblaščeni zdravnik medicine dela. 

7.1.2. Zavarovanje učencev 

Nezgodno zavarovanje dijakov je prostovoljno in ga lahko izberejo glede na ponudbo zavarovalnic. 

Ponudbe zavarovalnic posreduje razrednik. 

7.1.3. Šolska prehrana 

Šolsko malico vozi podjetje Sodexo prehrana in storitve, d. o. o. Polna cena malice, ki jo je določilo 
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Ministrstvo, znaša 2,42 evra. Subvencija bo ugotovljena v veljavni odločbi o otroškem dodatku ali 

državni štipendiji, zato staršem ni več potrebno posebej oddajati vlog za uveljavljanje subvencije 

malice. Starši morajo na šoli obvezno dijaka prijaviti na malico (obrazec prijava na malico), da šola 

lahko dostopa do podatkov o subvenciji preko aplikacije CEUVIZ. Vrste subvencionirane prehrane: 

splošna subvencija za malico, dodatna subvencija za malico zaradi socialnega položaja dijaka. Minister 

s sklepom, praviloma pred začetkom vsakega šolskega leta, določi znesek splošne in dodatne 

subvencije. Dijaki, ki zaradi socialnega položaja ne zmorejo v celoti plačati prispevka za malico, lahko 

uveljavljajo  dodatno subvencijo. Pri ugotavljanju upravičenosti do dodatne subvencije se upošteva 

dohodek na družinskega člana, izražen v odstotku povprečne plače v RS (v nadaljnjem besedilu: 

povprečna plača), ugotovljen v odločbi za dodelitev pravice do otroškega dodatka oziroma državni 

štipendiji. Višina dodatne subvencije se določi na naslednji način. 

Povprečni mesečni dohodek na osebo v 

% od neto povprečne plače 

Višina dodatne subvencije v 

deležu od cene malice v EUR 

Cena malice za 

dijaka v EUR 

do 42 % 100 % 2,42 0,00 

nad 42 do 53 % 70 % 1,69 0,73 

nad 53 do 64 % 40 % 0,97 1,45 

nad 64 % 0 % 0,00 2,42 

Dijaki ali starši, če hočejo koristiti subvencijo, se lahko prijavijo na šolsko prehrano: praviloma v 

mesecu juniju za naslednje šolsko leto oziroma kadarkoli med šolskim letom. Prijava na šolsko 

prehrano se vloži z obrazcem. Prijavo hrani šola do konca šolskega leta, za katerega je bila oddana. 

Dijaki pojedo malico v šolski jedilnici po določenem urniku oziroma v prosti uri. Dijaki se prijavijo s 

pridobljenimi uporabniškimi imeni in gesli in izberejo vrsto malice za dva dni vnaprej do 11.30 ure, in 

sicer z dijaško izkaznico preko spletnega portala e-Asistent. Če malica ni bila naročena dan prej, dijak 

naslednji dan do nje nima pravice. Malico za odsotnega dijaka zaradi bolezni so dolžni starši ali dijak 

pravočasno odjaviti. Malica je pravočasno odjavljena, če se jo odjavi do 9. ure istega dne preko 

spletne aplikacije e-Asistent. Malico za dijaka, ki se vrača po bolezni ali opravičeni odsotnosti, je 

mogoče naročiti do 9. ure istega dne preko spletne aplikacije e-Asistent in pa tudi osebno v kuhinji 

šole. 

8. UČBENIŠKI SKLAD 

Tudi to šolsko leto si dijaki in dijakinje lahko izposodijo komplet učbenikov za posamezen letnik in 

program, razen učbenikov, ki jih pozneje potrebujejo za pripravo na maturo, kot je npr. za slovenski 

jezik in tuje jezike. Učbeniški sklad je v šolskem letu 2014/15 vseboval 3.627 učbenikov, od tega 

1.317 za program predšolska vzgoja ter 2.310 za gimnazijski program. 

Zavedajoč se finančne in časovne stiske, smo v šolskem letu 2014/15 vsem dijakom ponudili 

kompletno izposojo učbenikov in tudi nabavo delovnih zvezkov preko šole, s čimer smo želeli 

zmanjšati stroške nabave le-teh ter staršem prihraniti čas, ki bi ga drugače porabili za tekanje od 

knjigarne do knjigarne. Celotno naročilo učbenikov in delovnih zvezkov poteka preko spletne 

aplikacije, katera je aktivna vsako šolsko leto zadnji teden meseca junija. Uporabnina učbenikov iz 

učbeniškega sklada znaša 1/3 zneska vrednosti maloprodajne cene, katero dijaki poravnajo preko 

položnice. 

Za izposojo iz učbeniškega sklada se je to šolsko leto odločilo 89,80% dijakov. V šolskem letu 

2014/15 se je šola odločila, da zagotovi še več učbenikov za izposojo iz učbeniškega sklada in tako 

smo tudi v drugem letniku programa gimnazija in predšolska vzgoja dodali še učbenike za slovenski 

jezik. Vključili smo tudi učbenik za tuji jezik (RUS3). Tako si bodo dijaki lahko izposodili te učbenike 

tudi za pripravo na maturo, s tem da jim uporabnino zaračunamo le enkrat.  

Šola je v šolskem letu 2013/14 izvedla postopek oddaje javnega povpraševanja za nabavo učnega 

gradiva. V skladu z merili za ocenjevanje ponudb je komisija ugotovila, da je najugodnejšo ponudbo 
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oddala DZS. Pogodbo smo sklenili za štiri šolska leta. Plačilo ostalih učbenikov ter delovnih zvezkov, 

bodo torej starši izvedli direktno DZS. V ta namen ji bomo posredovali potrebne podatke za izdajo 

položnic, vendar seveda s predhodnim pisnim soglasjem staršev, da ji, za omenjen namen, dovolijo 

vodenje osebnih podatkov.  Za nakup delovnih zvezkov ter učbenikov, ki pa niso del učbeniškega 

sklada pa se je junija za to šolsko leto odločilo  578 (80,90 %) dijakov.  

V šolskem letu 2014/15 smo spoznali, da se je ta sistem naročanja učbenikov dobro obnesel. Starši so 

se v velikem odstotku odločili, da učbenike (89,80 %)  in delovne zvezke (80,90 %) naročijo preko 

šole, zato smo se odločili da tak sistem naročanja ohranimo tudi v prihodnje. 

Ines Sever, skrbnica učbeniškega sklada 

9. ŠOLSKI SKLAD 

Šolski sklad je namenjen financiranju nadstandardnih storitev in opreme in tudi financiranju obveznih 

ekskurzij. Svetu staršev in Svetu šole bomo na začetku šolskega leta predlagali prispevek v višini 

50,00 € na dijaka. Tako bi se moralo zbrati dobrih 30.000,00 €. 

Predlog porabe šolskega sklada za šolsko leto 2015/16 je naslednji: 

Poraba za/iz šolskega sklada GFML Skupaj 

 časopis Reflektor – 2 številki 1.100 € 2.500 € 3.600 € 

 Letopis 1.000 € 5. 500 € 6.500 € 

 vse fotokopije za pouk – 400.000 × 0,02€ 2.000 € 6.000 € 8.000 € 

 obvezne ekskurzije za vse dijake letnika 25.900 € 14.100 € 40.000 € 

SKUPAJ 30.000 € 28.100 € 58.100 € 

Razliko do polne cene bo šola krila iz donatorskih in svojih virov. 

Starši dijaka, ki tega zneska ne zmorejo plačati, lahko vložijo vlogo za zmanjšanje višine prispevka v 

svetovalni službi. Utemeljeni pisni vlogi je potrebno priložiti soglasje za preverbo navedenih 

podatkov. 

10. PROGRAM DELA 

V šolskem letu, ki je pred nami, je veliko pomembnih nalog. Prav gotovo je na prvem mestu kvalitetno 

posodobljeno izvajanje osnovne dejavnosti: vzgoja in izobraževanje.  

V ta namen smo si v tem šolskem letu zastavili dva strateška razvojna cilja za obdobje 2015 – 2020. 

Prvi je dvig bralne pismenosti dijakov GFML, drugi pa redno spremljanje učno vzgojnega procesa po 

letnikih in programih. 

10.1. DVIG BRALNE PISMENOSTI DIJAKOV GFML 

V diskusiji o rezultatih mature 2015 so profesorji izpostavili problematiko nizkega nivoja bralne 

pismenosti dijakov, ki predstavlja veliko oviro pri doseganju dobrih rezultatov na maturi in nasploh pri 
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pisnih preizkusih znanja. Profesorji opažajo, da se bralna pismenost z leti niža, saj dijaki vse manj 

berejo. Prav zato imajo večje težave pri reševanju nalog, kjer je potrebno navodila natančno prebrati in 

razumeti ter rešiti nalogo.  

V tem šolskem letu smo si kot kroskurikularni cilj na šoli zastavili zasledovati dvig bralne pismenosti 

pri dijakih 1. letnika gimnazije.  

Ta cilj bomo poskušali doseči z načrtovanimi dejavnostmi, izvedenimi za dijake 1. letnika, z 

medpredmetnim povezovanjem, preverjanjem in ocenjevanjem znanja ter s sodelovanjem s starši.  

Akcija bo usmerjena v vse dejavnike, ki vplivajo na povečevanje bralne pismenosti dijakov:  

˗ v učitelje, ki bodo preko medpredmetnega povezovanja, pri svojih predmetih, spodbujali bralno 

pismenost dijakov (predhodno bo verjetno potrebno usposabljaje učiteljev s področja didaktičnih 

strategij za razvoj bralnih zmožnosti),  

˗ v dijake, katere bodo učitelji, preko različnih dejavnosti, nalog in zadolžitev, spodbujali k branju 

in bodo tako skušali izboljšati njihov odnos do branja,  

˗ v starše, ki bodo s šolo sodelovali preko različnih dejavnosti (športno druženje med dijaki, učitelji 

in dijaki, tematska predavanja in delavnice za starše, prisostvovanjem pri kulturnih dejavnostih, ki 

jih organizira šola idr.), 

˗ v učni proces: preko učnega jezika (učitelj in učenci) in učnega pogovora, 

˗ v evalvacijo vseh izvedenih dejavnosti s strani dijakov in učiteljev.  

V ta namen bomo organizirali in načrtovali ciljno usmerjene dejavnosti, ki jih bodo morali zasledovali 

vsi učitelji, ki poučujejo v 1. letniku.  

Z zastavljenim ciljem želimo doseči naslednje:  

˗ učence motivirati za branje in izboljšati njihov odnos do branja, 

˗ izboljšati razumevanje prebranega besedila in njihovo zmožnost ustreznega reševanja nalog,  

˗ spoznavati in uporabljati različne strategije dela z besedili in usvojiti različne bralne učne 

strategije. 

Dejavnosti za dosego ciljev so naslednje: 

˗ spodbujanje dijakov k pisanju člankov za šolski časopis, poezije, leposlovja,   

˗ organiziranje literarnih večerov, kulturnih prireditev, srečanj s pesniki in pisatelji idr.,  

˗ večji poudarek pravopisu pri vseh predmetih, uporabi knjižnega jezika pri pisnem in predvsem 

govornem izražanju,  

˗ medpredmetno ocenjevanje izdelkov (npr. seminarske naloge, projektne naloge),  

˗ uvajanje bralnih učnih strategij v poučevanje, 

˗ uvedba bralnega kotička, 

˗ police s časopisi, revijami, knjigami v dijaški sobi, 

˗ obvezna domača branja pri slovenščini in nekaterih drugih predmetih (medpredmetno 

povezovanje), 

˗ spodbujanje branja za bralno značko, 

˗ spodbujanje dijakov k udeležbi na tekmovanju za Cankarjevo priznanje, 

˗ spodbujanje branja otrokom v vrtcih in v okviru prostovoljstva v Domu starejših občanov, 

Ob zaključku redovalne konference bomo izvedli evalvacijo izvedenih dejavnosti.   

10.2. REDNO SPREMLJANJE UČNO VZGOJNEGA PROCESA PO LETNIKIH IN 
PROGRAMIH 

Cilji in namen spremljanja:  

- povezovanje in usklajevanje učiteljev oddelka,  
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- ažurna izmenjava informacij med učitelji in razrednikom o napredovanju posameznih dijakov 

oddelka,  

- reševanje vzgojno-disciplinske in učne problematike oddelka,  

- sprotno usklajevanje sodelovanj in obveznosti za dijake,  

- sprotno reševanje konfliktov med učitelji, razrednikom in učitelji v dobrobit oddelka.  

Način spremljanja:  

˗ organizirani sestanki enkrat mesečno, po eno šolsko uro, po vnaprejšnjem dogovoru. 

Prisotni in njihove vloge:  

˗ Svetovalna služba: sklicuje sestanke oddelčnih učiteljskih zborov in pripravi strokovne podlage za 

potek sestanka.  

˗ Razrednik: vodi sestanek, usmerja prisotne učitelje in spodbuja konstruktivno diskusijo o podanih 

temah ter napiše zapisnik o sestanku ter ga shrani v eAsistenta. Zapisnik razpošlje vsem prisotnim 

v vednost.  

˗ Učitelji: aktivno sodelujejo v sestanku s predlogi in opazkami.  

Izhodišča za delo oddelčnega učiteljskega zbora:  

1. Kratek pregled preteklih in prihajajočih dogodkov (projektni tedni, ekskurzije, športni dnevi 

idr.), dejavnosti, pisna in ustna preverjanja in ocenjevanja znanja po LDN-ju ter usklajevanje 

učiteljev o datumih, zamenjavah, nadomeščanjih, realizaciji ur v oddelku idr.  

2. Ocene dijakov, popravljanje ocen, učna problematika, način učenja dijakov in pričakovanja 

učiteljev glede tega (spodbujanje razvoja kompetence učenje učenja pri pouku in razrednih urah, 

vključevanje tutorjev v reševanje učne problematike, dodatna učna pomoč)  

3. Uspehi in močna področja dijakov, izstopajoče pozitivno vedenje posameznikov ali celotnega 

oddelka, pridobljena priznanja, pohvale in dosežki dijakov (načini motiviranja dijakov, 

vključevanje dijakov v aktivnosti šole, kaj jim lahko nudimo).  

4. Ugotavljanje opravljanja dolžnosti dijakov in vzgojno disciplinske problematika v oddelku 

(izstopajoče negativno vedenje, kršitve šolskega reda, usklajevanje učiteljev pri reševanju te 

problematike).  

5. Povratne informacije dijakov oddelka o  dogajanju glede vzgojno učnega procesa, doživljanja 

odnosa med učitelji in dijaki idr. opazke, predlogi in pričakovanja (učiteljem prenese te povratne 

informacije razrednik, le te sam prejema od dijakov sproti na razrednih urah). 

6. Odsotnost v oddelku, razlogi za odsotnost, opravičena in neopravičena odsotnost dijakov.   

7. Odnosi v oddelku med dijaki, možnosti krepitve odnosov in ustreznega reševanja konfliktov, 

pregled vključenosti vseh dijakov v življenje šole in iskanje možnosti za spodbujanje vseh 

dijakov.  

8. Sodelovanje s starši (predlogi učiteljev za teme za roditeljske sestanke in govorilne ure, 

informacije s strani razrednika o pripravljenosti sodelovanja staršev s šolo, posebnosti, prošnje, 

predlogi in pripombe staršev).  

9. Izvajanje in obiskovanje obveznih izbirnih vsebin in tutorstva (pregled nabora in vključenosti 

dijakov, evidentiranje) 

10. Nadarjeni dijaki, skrb za njihov razvoj, dijaki s posebnimi potrebami s pedagoškimi 

pogodbami in individualiziranimi načrti (uresničevanje ciljev, napredovanje teh dijakov, 

posebnosti, ideja o taboru za nadarjene dijake).    

11. Razno na pobudo učiteljev ali razrednika.    

10.3. OSTALI CILJI 

Ostali cilji, ki jim bomo še naprej posvetili veliko pozornosti:  

 ohraniti nivo rezultatov in uspehov dijakov (učni uspeh, matura, tekmovanja …), 
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 uspešno uvajati nov izobraževalni program (program umetniške gimnazije – filmska smer), 

 ohraniti vpis dijakov (4 oddelke gimnazijskega programa, 1 oddelek programa predšolska vzgoja), 

 slediti sodobnim trendom na področju vzgoje in izobraževanja. 

Za dosego teh srednjeročne ciljev, smo si postavili nekatere kratkoročne cilje, in sicer:  

 večja povezanost z osnovnimi šolami in lokalnim okoljem: 

 Znanje za mlade (27. 1. 2016), 

 organizacija prireditve GFML se predstavlja (27. 1. 2016), 

 ponudba OŠ za izvedbo in sodelovanje v delavnicah, projektnih dnevih (primer: kemija, 

matematika, geografija), 

 sodelovanje na predstavitvenih tržnicah, 

 izdaja publikacij (Inforeflektor), 

 organizacija informativnih dni, 

 sodelovanje na kulturnih in drugih prireditvah, ki jih organizirajo občine, 

 medijska produkcija – informiranje javnosti o dogajanju na šoli (TV AS, Radio Maxi, Murski 

val, Vestnik, Večer …), 

 organizacija Zaključne akademije.  

 uvajanje kulturnih vsebin v izobraževalni proces: 

 obvezni učni predmet: glasba, likovna umetnost, instrument, strokovni moduli v programu 

predšolska vzgoja, ki vključujejo umetniške vsebine, 

 izbirni predmet: likovno snovanje, 

 film (sodelovanje v  projektu Neodvisna filmska produkcija, sodelovanje v projektu Filmski 

festival Student cuts, filmska produkcija v sodelovanju z Grossmanovim festivalom; 

aktivnosti se izvajajo v okviru OIV), 

 gledališče (gledališka šola v sodelovanju z JSKD; v okviru OIV), 

 dejavnosti v okviru OIV: pevski zbor, šolske glasbene skupine …, 

 organizacija prireditev (likovna razstava, GFML se predstavi, koncert klasične glasbe). 

 uvajanje socialnih kompetenc: 

 dijaško mentorstvo (tutorstvo), 

 prostovoljstvo/prostovoljno delo, 

 debata, 

 narodna in mednarodna izmenjava, 

 slovenski učni krogi (SUK), 

 botrstvo, 

 šolski humanitarni sklad za dijake iz socialno šibkih družin, 

 brezplačne obvezne ekskurzije, 

 nabava knjig, ki niso v učbeniškem skladu, 

 nadaljnja informatizacija: 

 pedagoški del (uvajanje e-vsebin in e-gradiv, uvajanje e-učbenikov, uvajanje eListovnika…), 

 nepedagoški del (brezpapirno poslovanje …), 

 beleženje in vrednotenje opravljenega dela zaposlenih. 

V šolskem letu 2015/16 načrtujemo nadaljnje obveščanje dijakov, staršev in širše javnosti:  

 tiskane publikacije in mediji:  

 Reflektor – humanistično-literarni časopis dijakov in zaposlenih na šoli; 2 številki, 

 Inforeflektor – informativni časopis o organizaciji in delu na GFML; 1 številka, 

 Informativna brošura – brošura z osnovnimi podatki o organizaciji dela na GFML; 1 številka, 

 Šolski letopis – pregled dela v šolskem letu 2015/16; 1 številka, 

 Vestnik in Večer. 

 radijske in TV oddaje ter časopisi: 
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 Glas na GFML – tedenska 15-minutna radijska oddaja, snemana v lastni produkciji, ki se bo 

predvajala na Murskem valu in Radiu Maxi, 

 Aktualno na GFML – mesečna polurna oddaja o dogajanju na GFML, ki se bo predvajala na 

TV As. 

 spletno obveščanje: 

 šolska spletna stran, 

 Facebook, 

 multimedijski center, 

 spletno oglaševanje. 

 

Šola je po tradiciji odprta za vsa sodelovanja, ki pomenijo obogatitev predmetnika in nove zanimive 

dejavnosti za dijake. Takšna sodelovanja so opisana in navedena v dodatni ponudbi dejavnosti.  

 

Zvonko Kustec, 

ravnatelj 


