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1. UVOD 

Šolsko leto 2015/16 je bilo uspešno v vseh pogledih. To nam kažejo tudi analitični kazalci uspešnosti dijakov ob 

koncu šolskega leta in na maturi 2016. Vpisanih je bilo 630 dijakinj in dijakov. V izobraževalnem procesu je 

sodelovalo preko 60 strokovnih delavcev. 

Šolsko leto je minilo v znamenju učnih in tekmovalnih dosežkov dijakov ter izvedenih projektov.  

Preteklo šolsko leto so še posebej zaznamovali naslednji najpomembnejši dogodki: 

˗ 98,25 % matura v spomladanskem izpitnem roku in 4 zlati maturantje na splošni maturi,  

˗ 100 % matura v spomladanskem izpitnem roku in 4 zlate maturantke na poklicni maturi (3 dijakinje in 1 

udeleženka IO), 

˗ veliko najboljših dosežkov na državnih tekmovanjih iz znanj, 

˗ v novembru 2015 smo uspešno organizirali tradicionalne Miklošičeve dneve, 

˗ v marcu 2016 smo organizirali mednarodni debatni konec tedna, 

˗ mesečni pogovori z doktorji znanosti, nekdanjimi dijaki GFML z naslovom Znanost ima mlade, 

˗ organizacija delavnic za učence osnovnih šol z naslovom Znanje za mlade, 

˗ ob koncu pouka smo izvedli 16. kulturni maraton, ki je tudi letos bil medkulturno obarvan, saj so nekatere 

delavnice izvajali predstavniki različnih kulturnih društev in klubov, tako da so dijaki imeli priložnost 

spoznati kulturo, navade in kulinariko različnih narodov. 

Na šoli deluje tudi dijaška skupnost, ki se je tekom šolskega leta redno sestajala. Delo dijaške skupnosti je bilo 

konstruktivno in ga ocenjujem kot zelo dobro. 

Sodelovanje s starši je bilo dobro in zgledno, saj so se odzivali na posamezne probleme, ki so se pojavljali. 

Večino problemov smo rešili v obojestransko zadovoljstvo. Posledica dobrega sodelovanja s starši je tudi 

majhno število vzgojnih ukrepov. 

Tudi v tem šolskem letu so dijaki dosegali odlične rezultate na vseh nivojih, kjer so tekmovali. Učitelji so v to 

vložili veliko truda in dodatnega dela, kar se nam je obrestovalo, saj beležimo kopico zlatih, srebrnih in 

bronastih priznanj. 

Najvišja priznanja so dijaki dosegli na naslednjih državnih tekmovanjih: 

a) jezikoslovje 

˗ za Cankarjevo priznanje: 7 srebrnih priznanj, 

˗ iz angleščine: 1 zlato in 3 srebrna priznanja na državnem tekmovanju iz angleščine kot 2. tuji jezik; 

srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz angleščine kot 1. tuji jezik, 

˗ iz nemščine: 1. mesto in zlato priznanje na državnem tekmovanju ter uvrstitev na nemško olimpijado v 

Berlinu; 1. in 2. mesto na državnem tekmovanju iz nemške debate »Jugend debattiert international« in 

uvrstitev na mednarodno tekmovanje; 1 zlato in 11 srebrnih priznanje na državnem tekmovanju iz 

nemščine; 18 nemških jezikovnih diplom (DSD), 

˗ iz španšine: 3 srebrna priznanja na državnem tekmovanju iz španščine, 

˗ iz francoščine: pridobitev francoske jezikovne diplome B1, 

˗ iz madžarščine: 1. mesto na tekmovanju Szunyogha Sandora v pisanju madžarskega spisa in 2. mesto na 

tekmovanju Petofi Sandor iz madžarščine, 

˗ naziv državna prvakinja v slovenski debati – ekipno (3x), 

˗ zmaga v nacionalni radijski debatni oddaji Gymnasium.eu. 

b) naravoslovje 

˗ iz matematike: 2 zlati priznanji na državnem tekmovanju iz matematike; 2 zlati priznanji iz razvedrilne 

matematike; 2 zlati priznanji na državnem tekmovanju iz logike; 3. mesto na državnem tekmovanju in 

uvrstitev na mednarodno tekmovanje Hitro in zanesljivo računanje, 

˗ iz biologije, fizike in kemije: 4 zlate Preglove plakete; 5 zlatih priznanj iz znanja o sladkorni bolezni; 2 

zlati priznanji na državnem tekmovanju iz poznavanja flore; 1 zlato Proteusovo priznanje; 2 srebrni 

priznanji na državnem tekmovanju iz naravoslovja EUSO. 

c) družboslovje 

˗ iz zgodovine in geografije: 2 prvi mesti in eno drugo mesto ter zlata priznanja na tekmovanju v 

poznavanju sodobne zgodovine Pot v prihodnost; 2 zlati priznanji na državnem tekmovanju iz znanja 

geografije, 

˗ iz sociologije: zlato priznanje na državnem tekmovanju mladih raziskovalcev. 

d) umetnost 
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˗ Srebrni klas na filmskem festivalu Zlati klas, 

˗ nagrada za najboljšo video  animacijo na Festivalu sodobne umetnosti mladih Transgeneracije 2016, 

˗ uvrstitev gledališke skupine na Vizije in državno srečanje lutkovnih skupin. 

e) šport 

˗ srebrno priznanje za uspeh na državnem tekmovanju v šolskem plesnem festivalu, 

˗ 2. in 3. mesto na državnem finalu v atletiki (100 m). 

Spopadali smo se tudi z nekaterimi slabostmi, ki jih bomo morali v naslednjem šolskem letu odpraviti. Pred 

nami so tudi novi izzivi, s katerimi se bomo morali spoprijeti. Konkretizacija tega pa je že del novega LDN-ja. 

2. POROČILA O REALIZACIJI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA 

2.1. GIMNAZIJA  

2.1.1. Izvedeni gimnazijski predmetnik 

V šolskem letu 2015/16 smo pouk izvajali po naslednjem predmetniku: 

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, RUS, 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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Izvedbeni predmetnik je naravnan na izbirnost, saj dijaki v 2. in 3. letniku izbirajo vsebine, ki nimajo neposredne 

povezave z maturitetnimi, pomenijo pa razširitev interesnih znanj dijakov. 

Vključeni smo bili v projekta Posodobitev gimnazije in Preverjanje nekaterih elementov gimnazijskega 

programa. Temeljni cilji projekta Posodobitev gimnazije so bili razvoj in uvedba sodobnih pristopov k učenju in 

poučevanju na predmetni ravni (kar prinašajo prenovljeni učni načrti) in posodobitev v načrtovanju in izvajanju 

kurikula, ki jih prinašajo odprti, fleksibilni in integrativni kurikuli. Posodobitev gimnazije omogoča, da vso 

pozornost usmerimo v kompetence, ki jih dijak pridobiva v učnem procesu. 

Tako smo sledili naslednjim ciljem pri izobraževalno vzgojnem delovanju:  

1. učno-ciljni in procesni pristop,  

2. avtentično učenje,  

3. avtentično vrednotenje učnih dosežkov,  

4. aktivno učenje,  

5. problemsko učenje,  

6. raziskovalno učenje,  

7. projektni pristop,  

8. sodelovalno učenje in poučevanje,  

9. timsko poučevanje,  

10. individualizirano učenje in  

11. uporabo novih tehnologij.  

V šolskem letu 2011/12 smo se vključili v poskus Preverjanje nekaterih elementov gimnazijskega programa. V 

projekt smo vstopili z naslednjimi poskusi: 

1. s poskusom nivojskosti angleščine in nemščine kot drugega tujega jezika v prvem, drugem in tretjem 

letniku, 

2. s poskusom nivojskosti angleščine in nemščine kot prvega tujega jezika v tretjem letniku, 

3. s poskusom nivojskosti matematike v prvem, drugem in tretjem letniku, 

4. z uvedbo novega izbirnega predmeta taktike razmišljanja, 

5. s poudarjeno fiziko v tretjem letniku, 

6. s poudarjeno kemijo v tretjem letniku in 

7. s poudarjeno biologijo v tretjem letniku. 

Tudi v tem šolskem letu smo na šoli dijakom ponudili obiskovanje pouka matematike in tujih jezikov na 

različnih ravneh. Osnovna ideja pouka na različnih ravneh je bila, da takšen pouk prinaša prednosti predvsem 

dijakom in dijakinjam, ki želijo počasnejši tempo podajanja snovi in več utrjevanja (osnovna raven), in na drugi 

strani dijakom, ki želijo poglobljeno znanje (poudarjena raven). Evalvacija pouka na osnovni in na poudarjeni 

ravni (jeziki, matematika) je pokazala manjše število popravnih izpitov kot prejšnja leta, kar kaže na smiselnost 

tovrstnega pouka. 

Že šesto leto zapored smo poskusno izvajali pouk poudarjene kemije, biologije in fizike za dijake 3. letnikov. 

Pouk poudarjene ravni je namenjen dijakom, ki želijo poglobljeno naravoslovno znanje kot dodatno uro v 3. 

letniku.  

S projektnim delom smo dijake navajali na timsko delo, sodelovalno učenje in razvijanje spretnosti 

komunikacije, strpnosti in dobrih odnosov. 

V tem šolskem letu smo pri dijakih urili veščine podjetnosti, in sicer skozi različne projekte, v katerih smo bili 

vključeni, npr.: Izzivi za mlade, Youth Start, Spirit … pa tudi pri urah pouka. Podjetnost, v kombinaciji s 

samoiniciativnostjo, je namreč ena izmed ključnih kompetenc, ki jih opredeljuje evropski referenčni okvir 

ključnih kompetenc (2006). Z vidika kurikula gre za kroskurikularno oz. transverzalno kompetenco, ki vključuje 

kreativnost, inovativnost, kritično mišljenje, samoiniciativnost, prevzemanje odgovornosti ipd. 

S tem šolskim letom pa smo se vključili še v mednarodni projekt ATS2020, katerega cilji in ključni koncepti so: 

 formativno spremljanje transverzalnih veščin, 

 oblikovanje problemskih nalog v podporo razvoju transverzalnih veščin. 

Ključno vodilo formativnega spremljanja je naučiti učence prevzemati odgovornost za posledice svojih ravnanj, 

kar pa pomeni, da tudi sebe moramo naučiti prepuščati učencem odgovornost. 

Učiteljice, vključene v projekt, so v eksperimentalnem razredu izvedle različne cikle formativnega spremljanja 

pri različnih predmetih. 
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2.1.2. Izvedene dejavnosti 

2.1.2.1 Aktiv jezikoslovje 

Kdo? Naslov aktivnosti Predmet Datum Nosilec 

cela šola Lektoriranje  SLO celo leto slovenisti 

20 dijakov 
Jezikovne delavnice za osnovnošolce v 

okviru evropskega dneva jezikov 

SLO, NG, 

NEM, FRA, 

ŠPA, RUS 
september 2015 jezikoslovci 

4. va 
Sodelovanje na komemoraciji ob dnevu 

spomina na mrtve 
SLO, OIV 23.10.2015 Tanja Bigec 

cela šola 

Tekmovanje za Cankarjevo priznanje 

(mentorstvo, popravljanje nalog), 

šolska raven 

SLO 
celo leto, 

6.12.2015 

Klaudija Tivadar, 

slovenisti 

3. letniki 

Tekmovanje iz angleščine (mentorstvo, 

popravljanje nalog, organizacija 

šolskega tekmovanja, popravljanje 

nalog, koordinacija z organizatorjem 

tekmovanja) 

ANG celo leto Saša Pergar, anglisti 

cela šola 
Tekmovanje iz nemščine (mentorstvo, 

popravljanje nalog) 
NEM celo leto Mateja Vaupotič 

1. letniki 
Pohod k Miklošičevi domačiji v 

Radomerščak 
SLO, ŠVZ 20.11.2015 Saša Pergar 

13 dijakov 2. in 3. 

letnikov, (vseh 

udeležencev 160) 

Organizacija državnega tekmovanja iz 

nemščine na GFML 
NEM 11.2.2016 

Gita Fras, Milojka 

Vaupotič 

dijaki 

novinarskega 

krožka (20) 

Somentorstvo dijakom pri pripravi 

tedenske radijske oddaje na Radiu Maxi 
SLO, OIV celo leto 

Liana Miholič, Saša 

Pergar 

2. in 3. letniki 

(160) 

Organizacija projekta Tuji učitelji na 

GFML 
ANG, NEM celo leto Liana Miholič 

3. a Izmenjava z gimnazijo z Dunaja NEM 

1.10. – 3.10.2015 

in 

14.4. – 16.04. 

2016 

Gita Fras 

5 izbranih dijakov MUN, Model združenih narodov, Ptuj OIV februar 2016 

Mojca Rižnar 

Nedeljko, Lilijana 

Fijavž 

5 izbranih dijakov Euroscola Strassbourg OIV 26.5.2016 
Lilijana Fijavž, 

Barbara Špilak 

frankofoni 2. in 3. 

letnikov 

Izbirna strokovna ekskurzija v Zagreb: 

ogled razstave del Augusta Rodina  
FRA 18.9.2015 Lidija Kos Ulčar 

18 dijakov Tabor DSD 2 NEM 
23.9. – 25.9. 

2015 
Gita Fras 

2. c in po izbiri 

(50) 

Oko besede – srečanje mladinskih 

pisateljev 
SLO 25.9.2015 Irena Štuhec 

3. d 

Roki/Hands – recital Kocbekove 

poezije (Sveti Jurij ob Ščavnici, Dunaj, 

KD Ljutomer) 

SLO 
27.9.2015 in 

28.9.205 
Irena Štuhec 

6 dijakov MEP Bukarešta ANG 27.9. – 2.10.2015 
Mojca Rižnar 

Nedeljko 

4. letnik – 

frankofoni izbirno 

Šolsko tekmovanje iz francoščine 

(mentorstvo, popravljanje nalog) 
FRA 2.10.2015 Lidija Kos Ulčar 

5 dijakov 
Kongres Investiga Madrid 2015 – 

spremstvo dijakov 
OIV 18.  –24.10.2015 Liana Miholič 

frankofoni – 

izbirno 

Literarna delavnica z atašejko s 

Francoskega inštituta Mireille 

Déchelette 

FRA 23.10.2015 Lidija Kos Ulčar 
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Kdo? Naslov aktivnosti Predmet Datum Nosilec 

frankofoni – 

izbirno 

Tekmovanje v branju francoskih 

leposlovnih besedil na glas, Dom 

kulture Ljutomer 

FRA 23.10.2015 Lidija Kos Ulčar 

5 dijakov MEP Berlin OIV 
7.11. – 

15.11.2015 

Mojca Rižnar 

Nedeljko 

30 dijakov po 

izbiri 

Miklošičevi dnevi, Mogoče ne biti 

pomeni biti? - performans 
SLO, LUM 16. 11. 2015 

Irena Štuhec, Tanja 

Trajbarič Lopert 

1. letniki gim 

Miklošičevi dnevi in projektni dnevi za 

1. letnike - Delavnice na temo Meje 

domovine 

SLO november 2015 

Lilijana Fijavž, 

Klaudija Tivadar, 

Irena Štuhec, Tanja 

Bigec 

10 dijakov/ 30 

devetošolcev 

Deutsch macht Spaß – delavnice za 

osnovnošolce 
NEM 

27.11. in 

28.11.2015 
Gita Fras 

30 dijakov Znanje za mlade – delavnice 
SLO, NEM, 

ANG, RUS, 

ŠPA, FRA 
27.1.2016 Aktiv 

dijaki – frankofoni 

(20) 

Literarna delavnica s francoskim 

pesnikom in pisateljem Pierrom 

Solettijem 

FRA 19.2.2016 Lidija Kos Ulčar 

frankofoni 4. 

letnik – izbirno 

Francoska jezikovna diploma – DELF 

(mentorstvo) 
FRA celo leto Lidija Kos Ulčar 

frankofoni 2., 3. 

letnik – izbirno 
Frankofonski glasbeni festival FRA 4.5.2016 Lidija Kos Ulčar 

30 dijakov 
Spremljevalne prireditve na 

Vzgojiteljadi 2015 
OIV 22.10.2015 

Tanja Bigec, Katja 

Peršak 

izbirno za dijake 

3. letnikov gim. in 

PV 

Strokovna ekskurzija v Berlin NEM 
29.10. – 

01.11.2015 
Gita Fras 

2. letnik gim. Slovenci na Dunaju SLO 18.11.2015 Tanja Bigec 

3. letnik PV Strokovna ekskurzija na Dunaj 
SLO, ZGO, 

NEM 
10.12.2015 Tanja Bigec 

18 dijakov Izpiti DSD 2 (pisni in ustni) NEM 

2.12.2015 

in 

13.1. – 14.1.2016 

Gita Fras 

120 dijakov Muzikal na Dunaju – Mary Poppins OIV 
28.11., 6.12., 

13.12.2015 

Mojca Rižnar 

Nedeljko 

5 dijakov iz 3. va 

Obisk Dedka Mraza za otroke 

zaposlenih Gimnazije Franca Miklošiča 

Ljutomer 

OIV 17.12.2015 Saša Pergar 

2. a 
Otvoritev Enoteke v Ljutomeru – 

recital 
SLO 18.12.2015 

Mojca Rižnar 

Nedeljko 

 5 dijakov iz 3. va 

Obisk Dedka Mraza za otroke 

zaposlenih v Zdravstvenem domu 

Ljutomer 

OIV 21.12.2015 Saša Pergar 

skupina dijakov 

(12) 

Organizacija proslave ob dnevu 

državnosti 
SLO 23.12.2015 Saša Pergar 

dijaki 2. in 3. 

letnikov (50) 
Šolsko tekmovanje iz nemščine NEM 7.1.2016 Milojka Vaupotič 

recitatorji iz 2. a 
Občinska prireditev v Ljutomeru ob 

150-letnici Rdečega križa 
SLO 3.5.2016 Lilijana Fijavž 

10 dijakov 

Literarni klub: 

- tematski literarni večeri 

- sodelovanje na prireditvah, na 

performansu 

- sodelovanje z društvom slovenskih 

pisateljev – etnološki večer 

SLO celo leto Irena Štuhec 
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Kdo? Naslov aktivnosti Predmet Datum Nosilec 

2. letniki gim. in 

PV 

Prešernovanje – Prešeren v času – 

priprava dramatizacije po razredih 
SLO 6.2.2016 

Mojca Rižnar 

Nedeljko, Klaudija 

Tivadar, Irena 

Štuhec, Katja Peršak 

30 dijakov 
Prešernova proslava – hotel Radin 

Radenci (performans) 
SLO, LUM 8.2.2016 

Irena Štuhec, Tanja 

Trajbarič Lopert 

4. letniki, MT 
Ana Karenina – ogled gledališke 

predstave v Murski Soboti 
SLO 9.2.2016 

slovenisti, Irena 

Štuhec 

30 dijakov 

Mogoče ne biti pomeni biti – umetniški 

performans za javnost, gledališče Park 

Murska Sobota 

SLO, LUM 10.2.2016 
IrenaŠtuhec, Tanja 

Trajbarič Lopert 

30 dijakov 
Mogoče ne biti pomeni biti – umetniški 

performans za javnost, Gornja Radgona 
SLO, LUM 11.2.2016 

Irena Štuhec, Tanja 

Trajbarič Lopert 

82 dijakov Strokovna ekskurzija v New York OIV 22. – 28.2.2016 

Mojca Rižnar 

Nedeljko, Saša 

Pergar 

10 dijakov 1. b 
Scolars Cup – mednarodno 

multidisciplinarno tekmovanje 
ANG 1.3.2016 Liana Miholič 

30 dijakov 
Mogoče ne biti pomeni biti – umetniški 

performans, Apače 
SLO, LUM 8.3.2016 

Irena Štuhec, Tanja 

Trajbarič Lopert 

10 dijakov Fotografski krožek OIV celo leto Gita Fras 

4. letniki, MT 
Srečanje s Ferjiem Lainščkom – 

okrogla miza  
SLO 11.3.2016 

Mojca Rižnar 

Nedeljko, Saša 

Pergar, Irena Štuhec, 

Tanja Bigec 

51 dijakov Izpiti DSD 1(pisno, ustno) NEM 
9.3.2016 

21. – 23.3. 2016 
Milojka Vaupotič 

30 dijakov Literarno-glasbeni večer SLO, GLA 16.3.2016 

Mojca Rižnar 

Nedeljko, Lilijana 

Fijavž 

4 dijaki Šolsko tekmovanje iz nemške debate NEM 5.4.2016 
Milojka Vaupotič, 

Liljana Kosič 

vsi dijaki 

programa 

predšolske vzgoje 

Srečanje s pisateljico Anjo Štefan SLO 11.4.2016 Katja Peršak 

2 dijaka Državno tekmovanje iz nemške debate NEM 22.4.2016 Milojka Vaupotič 

5 dijakov 

Naši zakladi, moč besede, scenarij 

prireditve v Vrtu spominov in 

tovarištva v Petanjcih 

SLO 6.5.2016 Irena Štuhec 

4 dijaki 
Kulturni program na podelitvi priznanj 

Občine Radenci 
SLO 16.6.2016 Irena Štuhec 

3. in 4. letnik gim. 

in PV ter dijaki 2. 

b in 2. c 

Občinska proslava ob dnevu državnosti, 

Dom kulture Ljutomer 
SLO 23.6.2016 

Irena Štuhec, Tanja 

Trajbarič Lopert 

1. letnik PV (36) 
Projektni teden: Otrok, poglej okrog, 

Razkrižje 
SLO, ZGO, 

GEO 

6.10. – 8.10. 

2015 
Katja Peršak 

2. letnik PV 
Delavnica Nafčimo se gučate v okviru 

narodne izmenjave 
SLO 7.4.2016 Katja Peršak 

cela šola Prireditev ob informativnem dnevu SLO 
12.2. in 13.2. 

2016 
Katja Peršak 

dijaki PV 

Veselo pričakovanje, Pisani tobogan, 

Ustvarjalnice v Puconcih, narodna 

izmenjava PV, znanje za mlade PV 

SLO celo leto Katja Peršak 

5 dijakov 
Srečanje Modela Združenih narodov v 

Čedadu 
OIV 

13.11. – 

15.11.2015 

Beverley 

Landricombe 

30 dijakov Znanje za mlade – delavnice OIV 27.1.2016 Aktiv 
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dijaki vseh 

letnikov 
Ustvarjalni natečaji OIV celo leto Aktiv 

4 dijakinje 
Noč knjige – prireditev ob podelitvi 

bralne značke za odrasle  
SLO 23.4.2016 Klaudija Tivadar 

10 dijakov Šolsko tekmovanje iz španščine ŠPA 3.3.2016 Mojca Ficko 

cela šola Kulturni maraton  OIV 23.6.2016 Aktiv 

cela šola 
Slavnostna akademija ob koncu 

šolskega leta, pred dnevom državnosti 
SLO 24.6.2016 Tanja Bigec 

cela šola Podelitev priznanj najboljšim dijakom OIV 24.6.2016 Klaudija Tivadar 

18 dijakov Podelitev diplom DSD 2 NEM 24.6.2016 Gita Fras 

20 dijakov Novinarski krožek OIV celo leto 
Tanja Bigec, Ludvik 

Rogan 

2. letnik gim. in 

PV 
Strokovna ekskurzija v Prago OIV 23.4.–25. 4.2016 

Mojca Rižnar 

Nedeljko 

2. letnik gim. in 

PV 
Strokovna ekskurzija v London OIV 28.4.–2.5.2016 Saša Pergar 

izbrani dijaki 

Povezovanje z OŠ – tekmovanje v 

recitiranju za SV Slovenijo – DOŠ 

Dobrovnik 

SLO 13.5.2016 Irena Štuhec 

5 dijakov 

Organizacija programa in vodenje 

prireditve na 5. krajevnem prazniku KS 

Železne Dveri 

SLO 11.6.2016 Saša Pergar 

izbrani dijaki Nemška debata – Jugend debattiert NEM celo leto 
Milojka Vaupotič, 

Liljana Kosič 

4. a, 4. b, 4. va in 

4. vb 

Maturantska ekskurzija – Barcelona in 

Lloret de Mar 
OIV 29.8.–5.9.2015 

Mojca Rižnar 

Nedeljko, Saša 

Pergar in Mojca 

Vizjak Horvat 

4. c, 4. d Maturantska ekskurzija Grčija OIV 31.8. – 5.9.2015 
Tanja Bigec, Danilo 

Obal 

2 dijaka in dijaki 

4. letnika obeh 

programov 

Slavnostna podelitev maturitetnih 

spričeval splošne in poklicne mature 

2016 

OIV 11.7.2016 

Mojca Rižnar 

Nedeljko, Saša 

Pergar 

1 dijak 
Udeležba na mednarodni nemški 

olimpiadi v Berlinu 
NEM 17.7. – 30.7.2016 Gita Fras 

izbrani dijaki 

Debatni klub: 

sojenje in spremstvo dijakov na 

svetovnem debatnem prvenstvu v 

Singapurju 

OIV 24.7. – 6.8.2015 Liana Miholič 

25 dijakov 
Uvajanje novih debaterjev in priprava 

na turnirje 
OIV 

debatni petkovi 

popoldnevi in 4. 

ura vsak drugi 

ponedeljek 

Liana Miholič 

18 dijakov 1. debatni turnir Celje OIV 18.11.2015 Liana Miholič 

18 dijakov 
Spremstvo dijakov in sojenje na 2. 

debatnem turnirju  v Ormožu 
OIV 14.11.2015 Liana Miholič 

15 dijakov 3. debatni turnir v Trbovljah OIV 12.12.2015 Liana Miholič 

3 dijaki 

Ekipa Perc, Beznec in Vogrinec 

sodeluje na mednarodnem debatnem 

turnirju Zagreb Open, 2015 

OIV 
18.12. – 

20.12.2015 
Liana Miholič 

4 dijaki 

Izvedba javne debate v okviru 

Antonovanja na Kogu: BIOLOŠKO 

KMETOVANJE DA ALI  NE? 

Debatirali so: Luka Hauko, Betka Perc, 

Helena Beznec in Vanja Vogrinec 

OIV 16.1.2016 Liana Miholič 

6 dijakov Znanje za mlade –  debatne delavnice OIV 27.1.2016 Liana Miholič 
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15 dijakov 

Debatni turnir v Kranju  ekipno 4 in 5 

mesto, ter 2 in 4. mesto individualne 

govorke 

OIV 30.1.2016 Liana Miholič 

5 dijakov OIV debatne delavnice za prve letnike OIV 2.2.2016 Liana Miholič 

2 dijaka debatne delavnice za goste iz Srbije OIV 2.2.2016 Liana Miholič 

4 dijaki 
Zimska debatna šola v Fiesi (Žnidarič, 

Štuhec, Šimonka, Vogrinec) 
OIV 6.2. – 8.2.2016 Liana Miholič 

10 dijakov OIV debatne delavnice za prve letnike OIV 29.2.2016 Liana Miholič 

70 dijakov 
Mednarodni debatni turnir (14 držav, 

210 ljudi) 
OIV 3.3. – 5.3. 2016 

Liana Miholič, 

Lilijana Fijavž 

15 dijakov 
Državno slovensko debatno prvenstvo v 

Mariboru 
OIV 

1.4.2016 – 

2.4.2016 
Liana Miholič 

10 dijakov 
Kulturni maraton – debatna delavnica 

To se mene tiče (atrij mestne hiše) 
OIV 23.6.2016 Liana Miholič 

2 dijakinji 
WSDA Mednarodna debatna akademija 

v Kranjski Gori 
OIV 25.6.–2.7. 2016 Liana Miholič 

4 dijaki 

Threats to Democracy mednarodni 

debatni projekt v Vilni – udeleženci: 4 

dijakinje in mentorica L.M.  

OIV 18.-23.8.2016 Liana Miholič 

2.1.2.2 Aktiv naravoslovje 

Kdo? Naslov aktivnosti Predmet Datum Nosilec 

2. letniki gim. Ekskurzija Idrija 
FIZ, KEM, 

GEO 
4.5.2016 Nina Črešnjevec 

3. letniki gim. Ekskurzija Zagreb FIZ 4.3.2016 Simon Ülen 

30 dijakov  

(izbirna kem.) 
Ekskurzija Slovenj Gradec, Celje KEM 3.11.2015 Nina Žuman 

30 dijakov 

(matura bio.) 

Vaje iz anatomije in fiziologije na 

oddelku za patologijo v SB MS 
BIO celo leto Marija Meznarič 

2. letnik gim. Projektni dan 
MAT, BIO, 

FIZ, KEM 

19.11. – 

20.11.2015 
Nina Črešnjevec 

3. letnik gim. Projektni dan 
MAT, BIO, 

FIZ, KEM 
21.4.2016 Simon Ülen 

3 dijaki 
Šolsko in državno tekmovanje iz 

astronomije 
FIZ 10.12.2015 Simon Ülen 

88 dijakov 
Šolsko in državno tekmovanje iz 

razvedrilne matematike 
MAT 

8.10. in 28.11. 

2015 
Irena Rauter Repija 

vsi let. gim.  

(305 dijakov) 

Šolsko in državno tekmovanje iz 

poznavanja sladkorne bolezni 
BIO 

16.10. in 

21.11.2015 

Marija Meznarič in 

Vesna Vrhovski 

vsi let. gim.  

(100 dijakov) 

Šolsko in državno tekmovanje iz 

biologije 
BIO 

28.1. in 

19.3.2016 

Marija Meznarič in 

Vesna Vrhovski 

16 dijakov Šolsko in državno tekmovanje iz flore BIO 
11.11.2015 in 

14.5.2016 
Marija Meznarič 

1. letniki gim. Fizikalni kenguru FIZ 4.3.2016 Nina Črešnjevec 

12 dijakov/5 

dijakov 

Regijsko in državno tekmovanje iz 

fizike 
FIZ 

18.3. in 

9.4.2016 
Simon Ülen 

vsi let. gim. (110 

dijakov/51/8) 

Šolsko in regijsko tekmovanje iz 

matematike 
MAT 

17.3.2016 in 

16.4.2016 
Štefka Štrakl 

vsi let. PV 

(19/3/1dijakov) 

Šolsko in regijsko tekmovanje iz 

matematike (B kategorija) 
MAT 

17.3.2016 in 

16.4.2016 
Štefka Štrakl 

3 dijaki 
Izbirno tekmovanje za mednarodno 

kemijsko olimpijado (MKO) 
KEM 8.1.2016 Mateja Godec 

vsi let. gim. (117 

dijakov) 
Šolsko in državno tekmovanje iz kemije KEM 

7.3. in 

7.5.2016 
Mateja Godec 

dijaki 2. let. gim. 

(25 dijakov) 

Šolsko in državno tekmovanje iz 

naravoslovja EUSO 
KEM, BIO, 

FIZ 

24.11. 2015 in 

23.1.2016 
Nina Žuman 
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30 dijakov 
Regijsko in državno srečanje mladih 

raziskovalcev (ZOTKS) 
KEM, BIO, 

FIZ, OIV 

4.4. in 

16.5.2016 

Mateja Godec, Nina 

Žuman, Vesna 

Vrhovski, Simon Ülen 

3 dijaki Razpis 45. Krkine nagrade BIO 18.9.2015 Marija Meznarič 

11 dijakov Matematični tabor MAT 2.3.2016 Irena Rauter Repija 

dijaki 4. letnikov Krvodajalska akcija OIV, BIO 13.1.2016 Marija Meznarič 

18 dijakov Delavnice iz logike OIV 13.9.2015 Natalija Horvat 

2. letnik gim. 

(izbirna inf.) 

Urejanje šolske spletne strani in 

multimedijskega centra 
OIV celo leto Ludvik Rogan 

 7 dijakov EKO krožek OIV celo leto Mateja Godec 

5  dijakov Projekt Pozor(!)ni za okolje projekt celo leto Mateja Godec 

4 dijaki Projekt ETZO projekt celo leto Mateja Godec 

4 dijaki 
Erasmus+ projekt »Ecology of the 

young Spirit« 
projekt celo leto Mateja Godec 

45 dijakov Izbirna ekskurzija Salzburg in München OIV 
23.10. – 

25.10.2015 
Simon Ülen 

10 dijakov Krožek prve pomoči OIV celo leto Sonja Koroša 

cela šola 

Delavnice na prireditvah Znanje za 

mlade, Informativni dan, Kulturni 

maraton, delavnice po osnovnih šolah 

OIV celo leto Aktiv 

cela šola Učna pomoč OIV celo leto Aktiv 

4. vb Dopolnilni pouk iz matematike MAT celo leto Štefka Štrakl 

1. a, 1. va, 2. b, 2. 

c, 3. a, 3. d 
Učna pomoč KEM celo leto Nina Žuman 

10 dijakov  OIV fizika FIZ celo leto Simon Ülen 

2.1.2.3 Aktiv družboslovje in športna vzgoja 

Kdo? Naslov aktivnosti Predmet Datum Nosilec 

4. letnik 

gim. in PV 

Maturantska ekskurzija Krf, Meteora / 

Španija 
ŠVZ, 

OIV 

28.8.201

5 - 

9.9.2015 

Franc Čuš 

2. letniki 

gim. 

Projekt Youth Start – Izzivi podjetnosti za 

mlade 
OIV 

celo 

šolsko 

leto 

Karmen Stolnik, Sonja Ferčak, 

Nina Žuman, Liljana Fajdiga 

3. letniki 

gim. 
Prostovoljno delo v DSO Ljutomer 

SOC, 

OIV 

celo 

šolsko 

leto 

Sonja Ferčak 

cela šola Naj razred GFML 2016 OIV 

celo 

šolsko 

leto 

Franc Čuš 

cela šola Foto natečaj "Fsi na pecikl" OIV 

1.9. - 

16.9. 

2015 

Jernej Jakelj, Gita Fras 

cela šola 
Humanitarna akcija "RKS - Pomoč 

beguncem 2015" 
OIV 

1.9. - 8.9. 

2015 
Sonja Ferčak 

cela šola Zgodovina rocka - koncert GLA 3.9.2015 Borut Slavic 

cela šola Krst dijakov 1. letnikov OIV 3.9.2015 Franc Čuš 

2. letniki 

gim. 
Izmenjava na Danskem OIV 

4.9. - 

13.9.201

5 

Franc Čuš 

cela šola 
Evropsko prvenstvo v košarki Slovenija : 

Grčija (ogled tekme) 
OIV 9.9.2015 Andrej Kos 

3. letniki 

gim. 

Pogovor z državno sekretarko na 

Ministrstvu za zunanje zadeve 
EŠ 

16.9.201

5 
Jernej Jakelj 
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1. letniki 

gim. In PV 

Športno popoldne za starše in dijake 1. 

letnikov 
OIV 

16.9.201

5 
Saša Vrbnjak 

1. letniki 

gim. 
"Spoznajmo Lotmerk" 

GEO, 

ZGO, 

LUM, 

ŠVZ 

17.9.201

5 
Sonja Ferčak 

2. in 3. 

letniki gim. 
Zagreb - Francoski kipar Auguste Rodin LIS 

18.9.201

5 

Lidija Kos Ulčar, Tanja Trajbarič 

Lopert 

3. letniki 

gim. 
Sirija - predavanje GEO  

21.9.201

5 
Franc Čuš 

cela šola Simbioza giba ŠVZ  

21.9. - 

25.9.201

5 

Svetlana Krstić 

cela šola 
Državno polfinale v odbojki na mivki za 

dijakinje 
OIV 

22.9.201

5 
Saša Vrbnjak 

3. letniki 

gim. 
Predstavitev LEO kluba SOC  

25.9.201

5 
Sonja Ferčak 

3. in 4. 

letniki gim. 

Predstavitev pesniške zbirke Roki – Hands 

(Ljutomer, Sveti Jurij ob Ščavnici) 
OIV 

28.9.201

5 

Franc Čuš, Irena Štuhec, Tanja 

Trajbarič Lopert, Beverley 

Landricombe, Katja Peršak 

3.b 
Kratki igrani film "GFML ZA človekove 

pravice" 
EŠ 

1.10. - 

10.11.20

15 

Jernej Jakelj, Ludvik Rogan 

cela šola Gledališka šola na GFML OIV 

celo 

šolsko 

leto 

Franc Čuš, Matevž Gregorič 

3. in 4. 

letniki gim. 
Radijska oddaja Gymnasium.eu OIV 

1.10. - 

23.3.201

5 

Jernej Jakelj 

1. letniki 

PV 
Spoznajmo Ljutomer, projektni dan 

GEO, 

ZGO  

6.10.201

5 
Simona Pihlar 

3. letniki 

gim. 

Znanje ima mlade - predstavitev kasaškega 

športa 
OIV 

8.10.201

5 
Franc Čuš 

cela šola 
Razstava fotozgodb »Ustvarjaj in 

spreminjaj družbo« 
OIV 

19.10. - 

23.10.20

15 

Franc Čuš 

cela šola 
Srednješolsko področno tekmovanje v 

rokometu za dijakinje 
OIV 

10.11.20

15 
Saša Vrbnjak 

cela šola 
Umetniški performas "Mogoče ne biti 

pomeni biti." 
OIV 

16.11.20

15 

Tanja Trajbarič Lopert, Irena 

Štuhec 

1. letniki 

gim. 

Medpredmetna ekskurzija za 1. letnike v 

Ljubljano 
LUM, 

KIZ, FIZ 

18.11.20

15 

Tanja Trajbarič Lopert, Veronika 

Prijol, Simon Ülen 

3. letniki 

gim. 
Migracije nekoč in danes – projektni dnevi 

ZGO, 

GEO, 

SOC 

19.11. - 

20.11.20

15 

Franc Čuš 

3. in 4. 

letniki gim. 
Migracije danes – okrogla miza 

ZGO, 

GEO, 

SOC 

19.11.20

15 
Sonja Ferčak, Jernej Jakelj 

cela šola 
Srednješolsko pomursko prvenstvo v 

odbojki za dijakinje 
OIV 

26.11.20

15 
Saša Vrbnjak 

cela šola Področno tekmovanje v rokometu za dijake OIV 
27.11.20

15 
Andrej Kos 

3. d 

Predstavitev pesniške zbirke Edvarda 

Kocbeka Roki / Hands na Inštitutu za 

slavistiko na dunajski univerzi 

OIV 
27.11.20

15 

Irena Štuhec, Tanja Trajbarič 

Lopert, Franc Čuš 
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cela šola Področno prvenstvo v odbojki za dijake OIV 
2.12.201

5 
Andrej Kos 

cela šola Srednješolsko državno tekmovanje v šahu OIV 
5.12.201

5 
Andrej Kos 

cela šola Področno tekmovanje v košarki za dijakinje OIV 
9.12.201

5 
Andrej Kos 

3. d Likovna razstava Filipa Kulčarja LIS 

10.12.20

15 - 

31.1.201

6 

Tanja Trajbarič Lopert 

cela šola Četrtfinalni turnir v rokometu za dijake OIV 
17.12.20

15 
Andrej Kos 

cela šola 
Pomursko srednješolsko prvenstvo v 

košarki za fante 
OIV 

18.12.20

15 
Jernej Jakelj 

cela šola 
Zadnji dan pouka v koledarskem letu po 

programu 
RU 

23.12.20

15 
Franc Čuš 

cela šola Pomursko tekmovanje v badmintonu OIV 8.1.2016 Saša Vrbnjak 

cela šola Tekmovanje iz znanja geografije OIV 

celo 

šolsko 

leto 

Simona Pihlar 

2. letniki 

gim. 
Ekskurzija v Maribor 

ZGO, 

KIZ 

20.1.201

6 
Suzana Rauter 

cela šola 
Državno finalno tekmovanje v badmintonu 

za srednje šole 
OIV 

25.1.201

6 
Saša Vrbnjak 

cela šola GFML se predstavi OIV 
27.1.201

6 
Borut Slavic 

cela šola Znanje za mlade OIV 
27.1.201

6 
Vsi zaposleni 

cela šola 

Regijsko tekmovanje srednjih šol v 

streljanju s serijsko in standard zračno 

puško 

OIV 3.2.2016 Svetlana Krstić 

cela šola Pustovanje na GFML OIV 9.2.2016 Franc Čuš 

4. letniki 

gim. 

Znanost ima mlade - predavanje dr. Barbare 

Horvat 
PSI 

11.2.201

6 
Jasna Vogrinec 

1., 2. in 3. 

letniki gim. 
Teden OIV na GFML OIV 

29.2. - 

4.3.2016 
Franc Čuš 

3. letniki 

gim. 
Predstavitev festivala Student cuts OIV 1.3.2016 Ludvik Rogan 

2. letniki 

gim. 

Ekskurzija na Staro Goro in v Sveti Jurij ob 

Ščavnici 

ZGO, 

GEO, 

ŠVZ 

3.3. in 

4.3.2016 

Danilo Obal, Simona Pihlar, 

Suzana Rauter 

1. letniki 

gim. 
Ekskurzija romanika, gotika 

LUM, 

ZGO 

3.3. in 

4.3.2016 
Tanja Trajbarič Lopert 

3. letniki 

gim. 
Strokovna ekskurzija v Zagreb SOC, FIZ 4.3.2016 Sonja Ferčak 

cela šola 
Umetniški performans "Mogoče ne biti, 

pomeni biti?" v Apačah 
OIV 8.3.2016 

Tanja Trajbarič Lopert, Irena 

Štuhec 

3. letniki 

gim. 
EKOKVIZ 2015/16 OIV 9.3.2016 Sonja Ferčak 

cela šola Polfinalni turnir v rokometu za dijake OIV 
10.3.201

6 
Niko Peterka 

cela šola Smučarski tabor OIV 

10.3. 

13.3.201

6 

Saša Vrbnjak 

cela šola 
Državno tekmovanje v streljanju z zračnim 

orožjem 
OIV 

14.3.201

6 
Svetlana Krstić 
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Kdo? Naslov aktivnosti Predmet Datum Nosilec 

cela šola Ogled smučarskih poletov v Planici OIV 
20.3.201

6 
Andrej Kos 

cela šola Gostujoča razstava v OŠ Bogojina LIS 
22.3.201

6 
Tanja Trajbarič Lopert 

3. b Video "GFML za človekove pravice" EŠ 
1.4. - 

9.5.2016 
Jernej Jakelj 

cela šola Državno tekmovanje mladih zgodovinarjev OIV 2.4.2016 Danilo Obal, Suzana Rauter 

4. letniki 

gim. 
Maturitetna ekskurzija Goričko, Porabje 

ZGO, 

GEO 
8.4.2016 Danilo Obal, Simona Pihlar 

1. letniki 

gim. 
Baletna predstava GLA 

15.4.201

6 
Borut Slavic 

1. letniki 

gim. In PV 
PISA OIV 

15.4. - 

18.4.201

6 

Aleš Kustec 

3. letniki 

gim. 
4. mednarodna konferenca BaLMUN OIV 

15.4. - 

17.4.201

6 

Niko Peterka 

3. letniki 

gim. 

Euroscola v Evropskem parlamentu v 

Strasbourgu 
EŠ 

20.4. - 

23. 

4.2016 

Jernej Jakelj 

1. letniki 

gim. 
Antična kulturna tradicija 

ZGO, 

GEO, 

GLA, 

LUM 

21.4. - 

22.4.201

6 

Suzana Rauter 

cela šola Prvenstvo Pomurja v nogometu za dijake OIV 
21.4.201

6 
Andrej Kos 

3. letniki 

gim 
EU forum EŠ 

22.4.201

6 
Sonja Ferčak 

1. letniki 

gim. In PV 
Ekskurzija Rim, Pompeji OIV 

22.4. - 

26.4.201

6 

Suzana Rauter 

1. letniki 

gim. 
Krapina, Ptuj ZGO 

4.5. in 

5.5.2016 
Suzana Rauter 

3. c Roman Pohodenko - gost naše šole GEO 5.5.2016 Franc Čuš 

cela šola Šolski plesni festival OIV 
12.5.201

6 
Svetlana Krstić 

cela šola Spol, šola in socializacija spolnih vlog SOC 
13.5.201

6 
Sonja Ferčak 

cela šola 
Področno prvenstvo v atletiki za 

posameznike 
OIV 

13.5.201

6 
Andrej Kos 

cela šola 

Tekmovanje v poznavanju novejše 

zgodovine slovenskega naroda Pot v 

prihodnost 

OIV 
14.5.201

6 
Franc Čuš 

cela šola Državno srečanje mladih raziskovalcev SOC, PSI 
17.5.201

6 

Sonja Ferčak, Jernej Jakelj, Jasna 

Vogrinec 

cela šola 
Finale državnega prvenstva v atletiki za 

dijakinje in dijake 
OIV 

18.5.201

6 
Andrej Kos 

cela šola 
Gledališka skupina GFML, Lutkovni studio 

Lizači parketa, udeležba na Vizijah 
OIV 

20.5.201

6 
Franc Čuš, Matevž Gregorič 

cela šola Predaja ključa OIV 
20.5.201

6 
Franc Čuš 

cela šola Maraton treh src Radenci ŠVZ 
21.5.201

6 
Športni aktiv 

vsi dijaki 

predšolska 

vzgoja 

Športni dan ŠVZ 

30.5. in 

31.5.201

6 

Saša Vrbnjak 
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Kdo? Naslov aktivnosti Predmet Datum Nosilec 

3. letniki 

gim. 
Geografski tabor GEO 

2.6. - 

3.6.2016 
Franc Čuš 

cela šola 
Inovativnost in ustvarjalnost mladih za 

prihodnost domovine 
LUM, 

INF 
3.6.2016 

Ludvik Rogan, Tanja Trajbarič 

Lopert 

cela šola 
Področno prvenstvo v odbojki na mivki za 

dijakinje in dijake 
OIV 6.6.2016 Andrej Kos 

cela šola 
Državno srečanje lutkovnih skupin 

Slovenije 
OIV 7.6.2016 Franc Čuš, Matevž Gregorič 

4. letniki 

gim. 
Zotkini talenti OIV 

11.6.201

6 
Sonja Ferčak 

cela šola 
Prireditev ob 5. krajevnem prazniku 

Krajevne skupnosti Železne dveri 
OIV 

11.6.201

6 

Zvonko Kustec, Borut Slavic, Saša 

Pergar 

cela šola Prostovoljec leta 2015 OIV 
16.6.201

6 
Sonja Ferčak 

cela šola Kulturni maraton 2016 OIV 

22.6. - 

24.6.201

6 

Franc Čuš 

cela šola Reflektor OIV 

celo 

šolsko 

leto 

Aleš Kustec 

cela šola Šolske glasbene skupine OIV 

celo 

šolsko 

leto 

Borut Slavic 

cela šola Skupina za multimedijo OIV 

celo 

šolsko 

leto 

Borut Slavic 

Nekaj planiranih dejavnosti (Varnostno obrambni dan, mednarodna in narodna izmenjava, kostanjev piknik, 

nemška bralna značka in muzikal na Dunaju) pa niso bile zvedene, saj so prireditve odpadle, dogovori glede 

izmenjav niso stekli ali pa nam je zagodlo vreme. 

2.1.3. Strokovna izobraževanja 

Šola je organizirala za vse zaposlene dve izobraževanji in sicer 

− Perspektive in izzivi online izobraževanja – dr. Suzana Strmšek Turk, 24.8.2015 

− Komunikacija kot izziv (učitelj–učenci–starši), 1 .del: Moč podobe in komunikacija z oblačili in e-bonton – 

Lea Pisani, Ljutomer, 25.8.2016 

ter za starše in zaposlene: 

− Učinkovita komunikacija in odzivnost z najstniki – dr. Albert in Leonida Mrgole, Ljutomer, 14.1.2016 in 

− Doslednost in postavljanje meja – dr. Sebastjan Kristovič, Ljutomer, 14.4.2016 

2.1.3.1 Aktiv jezikoslovje 

Udeleženec Vrsta izobraževanja 

L. Fijavž 

− Študijska skupina za angleščino v Ljubljani 

− Študijska skupina za slovenščino v Ljubljani 

− Kulturni bazar 

− Predstavitev učbenika za slovenščino v Murski Soboti 

− Predstavitev učbeniških novosti MK na šoli 

− Ravnanje v AMOK-situaciji – Boris Žibrat, Ljutomer, 12.5.2016 

S. Pergar 

− Študijsko srečanje za slovenščino, Ljubljana, 20.8.2015 

− Študijsko srečanje za angleščino, Ljubljana, 21.8.2015 

− Perspektive in izzivi online izobraževanja – dr. Suzana Strmšek Turk, 24.8.2015 

− Tematski sklop iz književnosti na splošni maturi 2016, Ljubljana, 5.11.2015 

− Ravnanje v AMOK-situaciji – Boris Žibrat, Ljutomer, 12.5.2016 
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Udeleženec Vrsta izobraževanja 

M. Rižnar 

Nedeljko 

− Kulturni bazar 

− Ravnanje v AMOK-situaciji – Boris Žibrat, Ljutomer, 12.5.2016 

− Razširjena Evropa v okviru MEP, predavanje v Bukarešti 

− Tematski sklop za maturo  

− Migrantska kriza, MEP Berlin, predavanje 

K. Peršak 

− Kulturni bazar 

− Ravnanje v AMOK-situaciji – Boris Žibrat, Ljutomer, 12.5.2016 

− Izobraževanje za ocen. na poklicni maturi Slovenščina na poklicni maturi in zaključnem izpitu 

− Predstavitev učbenika Barve jezika v Murski Soboti  

M. 

Vaupotič 

− Usposabljanje srednješolskih učiteljev nemščine v Kopru 

− Študijska skupina za nemščino v Ljubljani: 22.8.2016 

− Ravnanje v AMOK-situaciji – Boris Žibrat, Ljutomer, 12.5.2016 

T. Bigec 

− Študijska skupina za slovenščino 

− Slovenščina na splošni maturi - tematski sklop 

− Seminar Slovenščina na poklicni maturi 

− Kulturni bazar 

− Ravnanje v AMOK-situaciji – Boris Žibrat, Ljutomer, 12.5.2016 

L. Kos 

Ulčar 

− Študijsko srečanje za učitelje francoščine v srednjih šolah, Koper, 24.8.2016 

− Ravnanje v AMOK-situaciji – Boris Žibrat, Ljutomer, 12.5.2016 

L. Miholič 

− Kulturni bazar 

− Svetovno debatno prvenstvo, 24. julij do 4. avgust 2015 

− Investiga Madrid 16. – 20.11.2015 

− Ravnanje v AMOK-situaciji – Boris Žibrat, Ljutomer, 12.5.2016 

G. Fras 

− E-Twinning / GFML 

− Moderne metode poučevanja, 17. - 30.7.2016, Berlin  

− Študijsko srečanje za angleščino, Ljubljana 

− Ravnanje v AMOK-situaciji – Boris Žibrat, Ljutomer, 12.5.2016 

K. Tivadar 

− Strokovno izobraževanje zunanjih ocenjevalcev na maturi iz slovenščine (3 izvedbe)  

− Kulturni bazar 

− Študijsko srečanje slovenistov v Mariboru 

− Predstavitev učbeniških novosti MK na šoli 

− Tematski sklop iz književnosti na splošni maturi 2016, Ljubljana, 5.11.2015 

− Ravnanje v AMOK-situaciji – Boris Žibrat, Ljutomer, 12.5.2016 

I. Štuhec 

− Strokovno izobraževanje zunanjih ocenjevalcev na maturi iz slovenščine (3 izvedbe)  

− Ravnanje v AMOK-situaciji – Boris Žibrat, Ljutomer, 12.5.2016 

− Študijska skupina za slovenščino 

− Tematski sklop za maturo 

− Kulturni bazar 

− Simpozij Oko besede 2016 

L. Kosič 

− ATS 2020 (7 izvedb) 

− Seminar začetki z eTwinningom in Kontaktni seminar eTwinning 

− Študijska skupina za angleščino 

− DSD II Vorbereitungsseminar, Ljubljana 

− Celoletno mentorstvo nemški prostovoljki Amelie Retzlaf 

− Ravnanje v AMOK-situaciji – Boris Žibrat, Ljutomer, 12.5.2016 

M. Ficko 

− Kulturni bazar (31.3.2016) 

− Večjezičnost in medkulturnost v izobraževanju  

− Učinkovito komuniciranje v razredu in kolektivu  

− Kinokatedra za pedagoge: Filmska analiza in interpretacija (8 izvedb)  

− Predstavitev namizja eTwinning (4 izvedbe)  

− Študijska skupina za španščino 

− Ravnanje v AMOK-situaciji – Boris Žibrat, Ljutomer, 12.5.2016 
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2.1.3.2 Aktiv naravoslovje 

Udeleženec Vrsta izobraževanja 

M. Godec 

− NAMA - Konferenca učiteljev naravoslovja in matematike 

− ATS 2020 

− Srečanje PRS za kemijo 

− Formativno spremljanje pouka – izobraževanje Kidričevo 

− Formativno spremljanje pouka – hospitacija na OŠ Dravograd in Ekonomski šoli Maribor 

− Pozor(!) ni za okolje – zaključno srečanje mentorje 

− Možnosti diferenciacije pri pouku kemije v gimnazijah 

N. Žuman 

− NAMA - Konferenca učiteljev naravoslovja in matematike 

− Projekt Spirit 

− Mednarodna konferenca Črenšovci 

− Možnosti diferenciacije pri pouku kemije v gimnazijah 

− Pouk na prostem 

− Youth Start 

I. Rauter 

Repija 

− NAMA - Konferenca učiteljev naravoslovja in matematike 

− ABC  e-šole 

− Matematika v šoli in na poklicni maturi 

Š. Štrakl 

− NAMA - Konferenca učiteljev naravoslovja in matematike 

− ATS 2020 

− Izobraževanje za skrbnike načrta integritete 

− Matematika v šoli in na poklicni maturi 

− ATS 2020: Formativno spremljanje učenja in razvoja veščin 

− ATS 2020: regijsko refleksivno srečanje s spremljavo učne ure 

M. Meznarič 
− NAMA - Konferenca učiteljev naravoslovja in matematike 

− Zunanji ocenjevalec izpita iz mature - biologija 

V. Vrhovski 

− NAMA - Konferenca učiteljev naravoslovja in matematike 

− Projekt Zdrava šola - uvodno izobraževanje in sprejem novih članic v Slovensko mrežo 

zdravih šol 

− Zdravje skozi umetnost, smernice za obravnavo duševnega zdravja 

− Študijska skupina za 2. predmet poklicne mature 

− Zunanji ocenjevalec izpita iz mature - biologija 

M. Škrlec − NAMA - Konferenca učiteljev naravoslovja in matematike 

N. Črešnjevec 
− NAMA - Konferenca učiteljev naravoslovja in matematike 

− Matematika v šoli in na poklicni maturi 

N. Horvat 
− NAMA - Konferenca učiteljev naravoslovja in matematike 

− Matematika v šoli in na poklicni maturi 

S. Ülen − Mladinski raziskovalni fizikalni tabor 

L. Rogan 
− Študijska srečanje za informatiko 

− Kinokatedra za pedagoge 

D. Erhatič 

− Internet stvari 

− Študijska srečanje za informatiko 

− Solidworks osnove 

2.1.3.3 Aktiv družboslovje in športna vzgoja 

Udeleženec Naziv izobraževanja 

vsi člani aktiva − Komunikacija z mladostnikom 

vsi člani aktiva − Predavanje AMOK 

A. Kustec 
− Študijska skupina filozofija 

− Izobraževanje za debatnega mentorja 

B. Slavic − Študijska skupina GLA 

D. Obal − Študijska skupina ZGO 

J. Jakelj 

− Študijska skupina SOC 

− Evropa v šoli 

− Pomen in vloga EU vsebin v izobraževalnem sistemu 

− Posvet tajnikov splošne mature 

− Posvet tajnikov poklicne mature 
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− Državna predmetna komisija splošne mature (SOCIOLOGIJA) 

− Pomočnik glavnega ocenjevalca pri maturitetnem predmetu sociologije 

− Izvedenec za obravnavo ugovorov na oceno pri splošni maturi pri sociologiji 

N. Peterka − Študijsko srečanje športnih pedagogov 

S. Vrbnjak 
− Študijska skupina 

− Mednarodni simpozij Črenšovci 

S. Pihlar − Študijska skupina GEO 

S. Ferčak 

− Begunci in migranti so med nami – nove dimenzije evropskega sožitja 

− Študijska skupina SOC 

− Eprojectconsolt 

− Pouk z i-učbeniki 

− Youth Start 

S. Rauter 

 

− Študijska skupna ZGO 

− ATS 2020 

− Avtonomija učitelja  

− Predmetna razvojna skupina za zgodovino (PRS) 

− Izobraževanje za Maharo 

S. Krstić − Študijska skupina 

T. Trajbarič 

Lopert 

− Udeležba na strokovnem srečanju študijske skupine v Celju 

− Bienale sodobne umetnosti v Benetkah 

Franc Čuš 

− Študijska skupina GEO 

− Študijska skupina ZGO 

− Pomen vojaške zgodovine za šolsko zgodovino - s poudarkom na vojni za Slovenijo 

1991 

− Izobraževanje za vodstvene time v okviru projekta EC4SLT  

− Zaključna konferenca projekta EC4SLT 

2.2. PREDŠOLSKA VZGOJA 

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

pripravljajo za nadaljnji študij.  

Pouk v programu predšolske vzgoje je tudi v letošnjem šolskem letu potekal v skladu s šolskim koledarjem in po 

predmetniku. Delo v programu je načrtoval programski učiteljski zbor (PUZ), v katerega so vključeni vsi učitelji, 

ki poučujejo v tem programu, in tako so skupaj načrtovali in izvajali različne aktivnosti, dogodke, projektne 

dneve in ekskurzije.  

 
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        34   68   102   
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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. 

pristopi v predšolskem obdobju 

Razvoj in učenje predšolskih 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   31  31    

408  96 
SLO       9      

LIK    68   31  31    

PLE 68  34 34   31      

Matematika za otroke       34   34   68   

Jezikovno izražanje otrok       34   34   68   

Naravoslovje za otroke    68         68   

Družboslovje za otroke    68         68   

IKT 68  34          68  34 

O
D

P
R

T
I 

K
U

R
IK

U
L

 Poskusi za otroke     70         70  

Ustvarjamo za otroke 

PLE 

 

 
      105 

  35  
 

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 68 340 82  410 152 62 372 74  1360 320 198 

I.
M

. Likovno izražanje           

102   102   Multimedije          

Glasbeno izražanja          

 Skupaj 1139 12 68 1065 82  795 152 62 876 74  3875 320 198 

 Skupaj OP + OK  1151 68 1147  947 62 950  4195 198 

 Obremenitev na 35 tednov  32,9  32,8  27,1  27,2     

 PRAKTIČNO USP. 18   38   162   162   380   

 INTERESNE DEJ. 96   96   96   64   352   

 

Predmetnik predšolske vzgoje je sestavljen iz splošnih predmetov in strokovnih modulov. Prav strokovni moduli 

so tisti, ki so za dijake zelo zanimivi, saj je pri njih velik poudarek na pridobivanju praktičnih znanj in tako se 

zgodi, da pri pouku dijaki previjajo igrače dojenčke, se igrajo glasbene didaktične igrice, plešejo otroške plese 

ipd.  

Veliko smo medpredmetno planirali in uspešno izvedli projektne dneve za dijake prvega, drugega in tretjega 

letnika. Vsako leto se trudimo, da so vsebine dijakom zanimive, da si pridobijo tako strokovna kot teoretična 

znanja, ob tem pa velja omeniti, da so osnovne krovne teme vsako leto v posameznem letniku enake.  

V programu je tudi nekaj ur namenjenih odprtemu kurikulu, kjer smo lahko sami določili, katerim vsebinam 

bomo namenili te ure. Naš cilj je bil, da so vsebine zastavljene tako, da bodo dijakom omogočale pridobiti čim 

več praktičnih znanj in da jim bodo zanimive. Tako bodo vsebine ostale tudi v naslednjem šolskem letu in bomo 

tako še naprej izvajali module Poskusi za otroke, Otroci v vrtcu, Ustvarjamo za otroke, Sodobni izzivi in 

Inštrument.  

Posebna izkušnja za dijake so obiski vrtcev, kjer se izvaja praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu 

(PUD), in poteka v več kot 40 vrtcih in po vnaprej pripravljenih razporeditvenih načrtih. Dijaki tretjega in 

četrtega letnika so PUD opravljali en dan v tednu skozi celo šolsko leto, medtem ko so dijaki drugega letnika 

izbrani vrtec obiskali petkrat. V prvem letniku so pa dijaki v sklopu PUD-a in Kurikuluma oddelka v vrtcu 

obiskali vrtec Stročja vas in Moravske Toplice ter nato še dvakrat svoj izbrani vrtec. Izkušnje, ki jih pridobivajo 

že od prvega letnika naprej, so dijakom v veliko pomoč predvsem pri modulih, saj si tako lažje predstavljajo delo 

vzgojiteljev.  

V letošnjem šolskem letu smo velik poudarek namenili tudi praktičnemu pouku v šoli, saj smo zraven delavnic 

za predšolske otroke, katere so pripravljali in izvajali predvsem dijaki tretjega letnika, izvedli tudi naravoslovni 

dan Poskusi za otroke, ki so ga izvedli dijaki 2. letnika. Vedno več vrtcev se odloča za tako sodelovanje in se 

odzivajo vabilom oz. nas vabijo, da jih obiščemo. Ob vsem tem pa je pomembno, da dijake spremljajo mentorji, 

ki jim pomagajo, jim svetujejo in tudi podajo svoje mnenje na samo izvedbo. 
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Prenova ponuja tudi izbirnost, kar pomeni, da lahko dijaki izbirajo med moduli, ki so v predmetniku kot izbirni. 

V tem šolskem letu so dijaki četrtega letnika izbrali module likovno izražanje, multimedije in glasbeno izražanje. 

2.2.1. Izvedene dejavnosti 

Kdo? Naslov aktivnosti Predmet Datum Nosilec 

1., 2. in 3. letnik PV 

(139) 
Plesna predstava v MS  ID, USI 2.9.2015 Svetlana Krstić 

3. letnik PV Otroci v vrtcu OK 21.9. –

25.9.2015 

Mojca Vizjak 

Horvat in Barbara 

Špilak 

1. letnik PV (49) Projektni dan Spoznajmo Ljutomer ID, GEO 6.10.2015 Simona Pihlar 

1. letnik PV (49) Projektni dan Razkrižje ID, SLO, ZGO 7.10.2015 Katja Peršak 

izbrani dijaki PV (75) 
Srečanje srednjih vzgojiteljskih šol 

Vzgojiteljada 
ID 22.10.2015 Barbara Špilak 

4. letnik PV (50) Teden odprtih vrat VDC Ljutomer ID 30.11.2015 Nina Pečnik 

2. letnik PV (38) Labirint nasilja v KD Ljutomer ID 2.12.2015 Liljana Fajdiga 

3. letnik PV (50) Predbožični Dunaj in muzikal ID 10.12.2015 
Tatjana Rozmarič 

Poštrak 

izbrani dijaki PV (42) Veselo pričakovanje v KD Ljutomer ID 16.12.2015 Barbara Špilak 

izbrani dijaki PV (42) 
Veselo pričakovanje v KD Velika 

Nedelja 
ID 17.12.2015 Barbara Špilak 

3. va (26) Obdarovanje otrok zaposlenih ID 17.12.2015 Karolina Erjavc 

izbrani dijaki PV (42) 
Veselo pričakovanje v vrtcu Sv. 

Tomaž 
ID 21.12.2015 Barbara Špilak 

3. va (26) 
Obdarovanje otrok zaposlenih v ZD 

Ljutomer 
ID 21.12.2015 Katja Peršak 

izbrani dijaki PV (42) Veselo pričakovanje v vrtcu Tišina ID 22.12.2015 Barbara Špilak 

dijaki program 

predšolska vzgoja 

Delavnice na prireditvah Znanje za 

mlade, Informativni dan, Kulturni 

maraton 

ID 27.1.2016 Aktiv 

3. va  (26) 
Predavanje varuhinje človekovih 

pravic 
ID 27.1.2016 Liljana Fajdiga 

4. let. PV (50) Delavnica Moja karierna pot ID 2.2. in 

3.2.2016 
Barbara Špilak 

2. let. PV (38) Projektni teden 

ID, PUD, 

KOV, PSI, 

SLO 

1.3. – 

7.3.2016 

Liljana Fajdiga in 

Mojca Vizjak 

Horvat 

1. let. PV (49) 
Ogled Vrtca občine Moravske 

Toplice 

ID, KOV, 

PUD 
4.3.2016 

Mojca Vizjak 

Horvat 

3. let. PV (52) Ekskurzija v Maribor 
ID, KOV, 

PPO, RUP 
4.3.2016 Liljana Fajdiga 

3. vb (5) Poskusi za otroke v vrtcu Bistrica ID, NOT, POT 15.3.2016 Nina Žuman 

3. letnik PV (29) 
Območno srečanje lutkovnih skupin v 

Odrancih 
ID 17.3.2016 Katja Peršak 

3. vb (5) 
Poskusi za otroke v vrtcu Sv. Jurij ob 

Ščavnici 
ID, NOT, POT 22.3.2016 Nina Žuman 
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Kdo? Naslov aktivnosti Predmet Datum Nosilec 

2. let. PV (38) Zdravstvena vzgoja  ID 
5. in 

6.4.2016 
Sonja Koroša 

izbrani dijaki (70) 
Letni koncert dijaškega pevskega 

zbora GFML 
ID 5.4.2016 

Tatjana Rozmarič 

Poštrak 

2. letnik PV (38) Narodna izmenjava z Izolo ID 
7.4. –

8.4.2016 
Sonja Ferčak 

1., 2. in 3. letnik PV 

(139) 
Srečanje s pravljičarko Anjo Štefan ID, SLO 11.4.2016 Katja Peršak 

izbrani dijaki PV (49) Pisani tobogan v KD Ljutomer ID 13.4.2016 Barbara Špilak 

izbrani dijaki PV (49) 
Pisani tobogan v Vrtcu občine 

Moravske Toplice in vrtec Beltinci 
ID 14.4.2016 Barbara Špilak 

izbrani dijaki PV (49) Pisani tobogan v vrtcu Velika Polana ID 18.4.2016 Barbara Špilak 

izbrani dijaki PV (49) Pisani tobogan v vrtcu Dobrovnik ID 19.4.2016 Barbara Špilak 

1. va, 1. vb, 3. va, 3. vb 

(25) 

Državno srečanje orffovih skupin 

Orffomanija v Celju 
ID 20.4.2016 

Mojca Vizjak 

Horvat 

3. letnik PV (29) 
Regijsko srečanje lutkovnih skupin v 

Gornji Radgoni 
ID 22.4.2016 Katja Peršak 

3. letnik PV (29) 
Nastop Orffekov na prireditvi Vrtca 

Ljutomer 
ID 22.4.2016 

Mojca Vizjak 

Horvat 

2. letnik PV (38) Narodna izmenjava z Izolo ID 
5.5. – 

6.5.2016 
Sonja Ferčak 

izbrani dijaki (46) S pesmijo, plesom in igro v nov dan ID 16.5.2016 
Tatjana Rozmarič 

Poštrak 

1. in 2. letnik PV (87) Ustvarjajmo skupaj na GFML! ID 17.5.2016 Barbara Špilak 

izbrani dijaki (46) 

Sodelovanje dijaškega pevskega 

zbora na Dnevih slovanske kulture 

2016 na Češkem 

ID 
20.5. – 

23.5.2016 

Tatjana Rozmarič 

Poštrak 

3. vb (26) Tradicionalno srečanje v Brezovcih ID, KOV, USI 26.5.2016 Katja Peršak 

1. letnik PV (49) Obisk vrtca Stročja vas 
ID, KOV, 

PUD 
8.6.2016 

Mojca Vizjak 

Horvat 

2. letnik PV (38) 
Naravoslovne delavnice za predšolske 

otroke 
ID, NOT, POT 8.6.2016 Nina Žuman 

izbrani dijaki (2) Festival talentov ID 21.6.2016 Liljana Fajdiga 

izbrani dijaki (70)  Pevski zbor ID celo leto 
Tatjana Rozmarič 

Poštrak 

1. va, 1. vb, 3. va, 3. vb 

(25) 
Orffova skupina ID celo leto 

Mojca Vizjak 

Horvat 

1.letnik., 2.letnik., 3. 

letnik in 4. letnik PV 

(191) 

Lutkovni abonma ID 
celo leto 

(5 predstav) 

Tatjana Rozmarič 

Poštrak 

3. letnik PV (52) Ustvarjalnice po vrtcih ID, KOV, USI 2. polletje 
Mojca Vizjak 

Horvat 

1., 2. in 3. letnik PV 

(139) 
Šport špas  ID, ŠVZ 2. polletje 

Mojca Vizjak 

Horvat 

2.2.2. Izobraževanje strokovnih delavcev 

Udeleženec Naziv izobraževanja 
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Udeleženec Naziv izobraževanja 

B. Špilak 

- Zakonodaja v vzgoji in izobraževanju 

- Ravnatelj kot pedagoški vodja 

- Ljudje v organizaciji 

- Načrtovanje 

- Študijska skupina USI 

- Delavnica KA1 mobilnost 

- Teorije organizacije in vodenje 

- Načrtovanje in razvoj profesionalne kariere posameznika 

- Osnove zagotavljanja kakovosti v poklicnih in strokovnih šolah 

- Mednarodno sodelovanje kot priložnost za profesionalni razvoj ravnateljev in strokovnih 

delavcev 

- Diseminacijski seminar na področju zagotavljanja in razvoja kakovosti poklicnega in 

strokovnega izobraževanja 

M. Vizjak 

Horvat 

- Zborovska šola za vrtce 

- Študijska skupina USI 

- Študijska skupina za 2. predmet na poklicni maturi  

- Ocenjevanje izpita iz 2. predmeta poklicne mature 

K. Erjavc - Študijska skupina USI 

T. Rozmarič 

Poštrak  

- Zborovska šola za vrtce 

- Študijska skupina USI 

D. Berden 
- Zborovska šola za vrtce 

- Študijska skupina USI 

S. Krstić 

- Študijska skupina USI 

- Mednarodna plesna konferenca 

- Študijska skupina USI 

L. Fajdiga 

- ATS 2020 – uvodno izobraževanje in sestanek ob pričetku projekta, mesečna 

izobraževanja v sklopu načrtovanja in izvajanja projekta 

- Izobraževanja v okviru projekta YouthStart: Podjetnost 

- Likovna terapija 

N. Pečnik 

- Študijska skupina za 2. predmet poklicne mature 

- Posvet društva Skupnosti IO RS 

- Vloga tutorja pri e-izobraževanju 

- Ocenjevanje izpita iz 2. predmeta poklicne mature 

- Izzivi usposabljanja brezposelnih in kako lahko kompetence brezposelnih za potrebe 

delovnega okolja še nadgradimo 

2.3. OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE (OIV), IZBIRNE VSEBINE (IV) IN INTERESNE DEJAVNOSTI 
(ID) 

Obvezne izbirne vsebine dajejo dijakom možnost razvijanja sposobnosti na različnih interesnih področjih in 

vsaka srednja šola ponuja dijakom drugačne izbirne vsebine. Vendar so dijaki skozi štiri leta dolžni izbrati: 

− vsebine, obvezne za vse:   110 ur, 

− vsebine, obvezne za gimnazijo:  136 ur, 

− skupaj obvezne vsebine:   246 ur, 

− vsebine po dijakovi prosti izbiri:  54 ur. 

Obvezne izbirne vsebine v gimnaziji obsegajo 90 ur v vseh letnikih, razen v 4. letniku, ko obsegajo 30 ur. 

Večino obveznih izbirnih vsebin ponudi in izvede šola ter se izvajajo po posebnem urniku.  

Interesne dejavnosti, ki se izvajajo v srednjem strokovnem izobraževanju (program predšolska vzgoja) dijakom 

omogočajo 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. 

Interesne dejavnosti se delijo na:      

1. vsebine, obvezne za vse:  198 ur, 

2. vsebine, povezane s programom: 76 ur, 
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3. vsebine po dijakovi prosti izbiri: 78 ur. 

Interesne dejavnosti obsegajo skupaj 352 ur, od tega 96 ur v 1., 2. in 3. letniku ter 64 ur v 4. letniku. Večino 

obveznih vsebin ponudi in izvede šola. 

V tem šolskem letu smo nadaljevali z izvajanjem t.i. OIV/ID ure, ki je bila izvedena vsakih štirinajst dni in je 

bila namenjena izvajanju OIV/ID vsebin (krožki, interesne dejavnosti, priprave na tekmovanja, predavanja).  

Podobno kot v prejšnjih letih je naša šola tudi letos del obveznih izbirnih vsebin izvedla v sklopu tedna OIV 

(29.2. – 4.3.2016). Za dijake posameznih letnikov so vsebine obsegale naslednje tematske sklope znotraj katerih 

so spoznavali določene vsebine:  

- 1. letnik: zdravje (zdrava prehrana, spolnost, Rdeči križ), 

- 2. letnik: varnost (prometna varnost, osebna varnost, prva pomoč), 

- 3. letnik medkulturnost (državljanska kultura, obisk tujih učiteljev na GFML, srečanje s predstavniki 

veleposlaništva ZDA v Sloveniji,  vzgoja za mir, družino in nenasilje, potopisno predavanje o Venezueli, 

delavnice z naslovom Ženske upora). 

Dijaki 1. in 2. letnikov so pridobivali znanje iz knjižnično informacijskih znanj. Dijaki 1. letnikov so se skupaj z 

razredniki spopadali s vprašanjem kako se učinkovito učiti in prejeli informacije o varni rabi interneta. Dijaki 2. 

letnikov so v okviru projekta UStart sodelovali v delavnicah o podjetništvu. Dijaki 3. letnikov pa so pridobili 

tudi osnovna znanja iz uporabe defibrilatorja, predstavljeno je bilo delovanje in naloge Rdečega križa pri 

nudenju oskrbe migrantom, predstavniki Prleškega študentskega kluba pa so predstavili delovanje te študentske 

organizacije.     

V sklopu tedna OIV so potekale tudi druge dejavnosti in ekskurzije:  

- športni dan (1., 2. in 3. letniki), 

- zdravniški pregled za dijake 1. letnikov, 

- osnove tehnik debate za dijake 1. letnikov, 

- filmski festival Students cuts za dijake 3. letnikov, 

- ogled muzejske zbirke Taborsko gibanje na slovenskem (3. letnik), 

- srečanje z ravnateljem za dijake 1. letnikov, 

- ekskurzije: - Romanika in gotika v Prekmurju (1. letnik), 

  - Stara Gora – Sveti Jurij ob Ščavnici (2. letnik), 

  - Zagreb (3. letnik). 

Del vsebin so izvedli zunanji sodelujoči: Zdravstveni dom Ljutomer, Rdeči križ OZ Ljutomer, Avtošola Alma, 

Policijska postaja Ljutomer, FERI Maribor, Prleški študentski klub, Društvo PINA, Fakulteta za družbene vede, 

gostujoči učitelji – udeleženci mednarodnega debatnega vikenda, predstavniki veleposlaništva ZDA v Sloveniji. 

Drugi del vsebin pa so izvedli učitelji iz GFML.  

Ostale vsebine, ki jih je šola dožna ponuditi dijakom so potekale po naslednjem programu:  

− Državljanska kultura se je izvajala kot del izbirnega predmeta evropske študije v tretjem letniku.  

− Knjižnično informacijska znanja v obsegu 15 ur so dijaki pridobili v 1. in 2. letniku, in sicer: 

- obisk NUK v Ljubljani (1. letnik), 

- obisk UKM v Mariboru (2. letnik), 

- izvedba vsebin v šoli; 

 izvajalec: Veronika Prijol – šolska knjižničarka. 

 Kulturno umetniške vsebine za dijake so dijaki aktivno sooblikovali oz. se jih udeležili na naslednjih 

prireditvah v organizaciji šole:  

- Miklošičevi 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, Orffovi instrumenti, gledališka skupina, 

glasbene skupine, 

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

 Športni dnevi so se organizirali v skladu z LDN in so jih pripravili ter izvedli profesorji športne vzgoje. Za 

četrte letnike so že na začetku pouka pripravili pohod na Jeruzalem. Prvi, drugi in tretji letniki pa so kot prvi 

športni dan imeli meritve za športno – vzgojni karton in športne igre z žogo. V mesecu maju so z dijaki 

prvih letnikov opravili preizkus znanja plavanja v Radencih, medtem ko so se dijaki drugih in tretjih 
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letnikov podali na pohod po okolici Bukovniškega jezera, nekateri so plezali in premagovali ovire v 

Pustolovskem parku Bukovnica ali pa so plavali v bazenu v Radencih. 

 Kulturno-umetniške vsebine z likovnega področja: 18 ur so dijaki pridobili v okviru predmeta LUM (obiski 

likovnih razstav, likovne delavnice, kolonije, natečaji). 

 Kulturno-umetniške vsebine z glasbenega področja: 18 ur so dijaki pridobili v okviru predmet glasba (obiski 

glasbenih prireditev, glasbeno učne ure). 

Izven časovnega okvirja tedna OIV so se v skladu z LDN izvajale ostale vsebine, predvidene v učnem načrtu za 

OIV. 

Franc Čuš, koordinator OIV na GFML 

2.4. ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA 

Naloga svetovalne službe v šoli je pomagati in sodelovati z osnovnim namenom, da bi bili vsi posamezni 

udeleženci v šoli in vzgojno-izobraževalna ustanova kot celota čim bolj uspešni pri uresničevanju temeljnega 

cilja in v tem okviru vseh drugih sistemsko zastavljenih splošnih in posebnih vzgojno-izobraževalnih ciljev. 

Zaradi kompleksnih pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj, ki se pojavljajo v šolski svetovalni službi, je 

delo interdisciplinarne narave.  

Za uspešno delo v šolski svetovalni službi in za vzpostavitev svetovalnega odnosa je zato nujno sodelovanje med 

vsemi udeleženci v izobraževanju (dijaki, učitelji, vodstvom šole in zunanjimi institucijami).   

2.4.1.1 Zaposleni v šolski svetovalni službi v šolskem letu 2015/2016 

V šolski svetovalni službi sta v prvem polletju šolskega leta delovali dve svetovalni delavki pedagoginji. V 

drugem polletju je po odhodu svetovalne delavke Martine Domajnko v pokoj delo prevzela Liljana Fajdiga. 

Šolsko obvezo je v šolski svetovalni službi dopolnjevala profesorica Sonja Ferčak, ki je skrbela za usklajevanje 

dela z dijaki s posebnimi potrebami in za organiziranje dodatne učne pomoči za te dijake in dijakinje.  

Če šolsko leto in realizacijo dela svetovalne službe na Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer analiziramo po 

sklopih iz programskih smernic, ki predstavljajo standard za delo šolske svetovalne službe, je bila večina 

načrtovanega dela opravljenega. 

2.4.1.2 Načrtovanje, spremljanje in evalvacija dela šole in šolskega svetovalnega dela 

Šolska svetovalna služba: 

− sodeluje pri oblikovanju LDN šole in posameznih dejavnostih – šolski svetovalni delavki sta bili članici 

kolegija, ki na šolski ravni skrbi za načrtovanje in evalvacijo LDN-ja in posameznih dejavnosi;  

− skrbi za normalizacijo oddelkov 1. letnikov (dva oddelka programa predšolske vzgoje ter štirje oddelki 

programa gimnazija); 

− opravlja posvetovalno delo z vodstvom šole (informativni dan, delavnice Znanje za mlade, GFML se 

predstavi, uvajanje novosti v pouk ...); 

− organizira in sodeluje pri informativnih dnevih za osnovnošolce na gimnaziji in na različnih osnovnih šolah 

v Pomurju na tržnicah znanja (od oktobra 2015 do junija 2016);  

− izvedla je predinformativni dan Najdištudij.si 2015/16 za pomurske srednješolce na Ekonomski šoli Murska 

Sobota (december 2015). Sodelovali so predstavniki slovenskih fakultet in visokošolskih zavodov;  

− skrbi za sprotno spremljanje in evalvacijo opravljenih nalog šole, svetovalne službe z vodenjem dnevnika o 

opravljenih nalogah. 

V okviru sklopa Načrtovanje, spremljanje in evalvacija dela šole in opravil šolskega svetovalnega dela 

ugotavljamo, da se do šolske svetovalne službe pojavljajo nove zahteve in pričakovanja.  

2.4.1.3 Razvojno-analitične naloge 

Standard na tem področju dela naj bi obsegal od  100 do 170 ur letne delovne obveznosti svetovalnega delavca. 

Dela, ki smo jih v šolski svetovalni službi opravili na tem področju so:  

− analiza vpisa novincev, uspešnosti ponavljavcev, vzgojno-izobraževalno delo z dijaki s posebnimi 

potrebami, evidentiranje nadarjenih dijakov ter analiza interesov dijakov, ki se vpisujejo v našo šolo, 

− analiza izvajanja delavnic za osnovnošolce Znanje za mlade, 

− analiza zadovoljstva staršev dijakov 1. in 2. letnika s sodelovanjem s šolo,  

− analiza komunikacije v kolektivu in zadovoljstva z organizacijsko shemo šole,  

− analiza potreb po tutorski pomoči in evalvacija tutorskega dela,  

− spremljanje in evalvacija uvajanja elementov posodobitve gimnazije v pouk s poudarkom na razvijanju 

kompetence učenje učenja ter socialne kompetence, 
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− sodelovanje pri šolskih projektih (tutorstvo, nadarjeni dijaki, eTwinning, razvijanje koncepta OIV). 

Med šolskim letom smo v ŠSS sodelovali tudi pri izvedbi raznih anket (Zavod RS za šolstvo, Inštitut za 

varovanje zdravja RS, PISA, študentje psihologije) in drugimi.   

2.4.1.4 Dejavnosti za dijake  

 Vpisali in sprejeli smo šolske novince, kar vedno predstavlja eno najbolj stresnih obdobij in del v šolski 

svetovalni službi. V letošnjem šolskem letu nismo imeli omejitve vpisa. Na gimnazijski program smo vpisali 

100 dijakov in dijakinj ali štiri oddelke, 50 dijakov in dijakinj programa Predšolska vzgoja in en oddelek 

maturitetnega tečaja (junij, september  2015). 

 Organizirali in izvedli smo socializacijske dneve v prvem tednu meseca septembra 2015. Vključili smo vse 

dijake in dijakinje 1. letnikov, sodelovali so tudi vsi njihovi razredniki in razredničarke. Pri pripravi in 

izvedbi delavnic smo sodelovale pedagoginje. Uvedba socializacijskih dni za 1. letnike je ugodno sprejeta 

med razredniki ter med dijaki in dijakinjami, zato bomo s podobno obliko oblikovanja novih razrednih 

kolektivov nadaljevali tudi v bodoče. Socializacijske dneve bomo v bodoče skušali razširiti v program 

razvijanja socialnih kompetenc dijakov, kar izhaja tudi iz projekta Posodobitev gimnazije. 

 Izvajali smo poklicno informiranje in svetovanje (1., 2., 3., 4. letnik) skupinsko in individualno. Pri 

skupinskem svetovanju v dveh do štirih šolskih urah dijake in dijakinje v razredu seznanim s pogoji 

vpisnega postopka na univerze, z izračunom števila točk pri omejitvah vpisa ter s programom Kam in kako. 

Vsakemu dijaku ali dijakinji pa namenim tudi čas za obvezni individualni razgovor pred odločitvijo za 

nadaljevanje šolanja. Intenzivnost poklicnega svetovanja za četrte letnike in maturitetni tečaj je največja v 

času od decembra 2015 do marca 2016, saj takrat poteka vpis na univerze. V mesecu aprilu in maju 2016 je 

bil poudarek pri poklicnem svetovanju na tretjih letnikih, saj se takrat odločajo za izbirne predmete pri 

maturi. V vseh četrtih letnikih sem opravila po tri ure skupinskega informiranja na razred in individualne 

razgovore o poklicnih interesih z  vsemi četrtošolci. Razgovore sem opravljala po vnaprej pripravljenem 

razporedu. Pred poklicno odločitvijo je bil vsak dijak ali dijakinja na individualnem razgovoru v svetovalni 

službi najmanj dvakrat kar ocenjujem, da je pozitivno vplivalo na odločitve dijakov in dijakinj o nadaljnjem 

šolanju; 

 Konec decembra smo na Srednji ekonomski šoli Murska Sobota za pomurske maturante organizirali 

(pred)informativni dan za vpis na univerze (Najdištudij.si Pomurje 2015). Predstavniki fakultet iz treh 

slovenskih univerz so predstavljali svoje študijske programe, sodelovala je tudi vpisna služba Univerze v 

Mariboru. 

 Organizirali smo 80-urni tečaj priprave na sprejemne izpite na umetniških fakultetah. 

 Identificirali in pomagali smo pri reševanju socialno-ekonomskih problemov dijakov, kar je stalna naloga 

šolske svetovalne službe. Pri tem delu se povezujemo s centri za socialno delo v Pomurju in traja čez celo 

leto.  

 Izvajali smo splošno-razvojni preventivni program (sodelovanje pri pripravi programa za razvijanje 

socialnih kompetenc pri dijakih). 

 Sodelovali smo z razredniki pri reševanju posameznih težav v razredu, pri roditeljskih sestankih, pri 

evidentiranju dijakov in dijakinj, ki potrebujejo pedagoške pogodbe in pri izdelavi individualiziranih 

programov za dijake s posebnimi potrebami ter pri pripravi poročil o opravljenih dodatnih urah za MIZŠ. 

 Sodelovali smo z dijaki, z razredniki, s starši in z zunanjimi institucijami pri izdelavi individualiziranih 

programov, poročil ali pri začetku postopkov za dijake s posebnimi potrebami; 

 Evidentirali in koordinirali smo delo z nadarjenimi dijaki, katerih nadarjenost je bila identificirana v osnovni 

šoli. 

 Svetovali smo dijakom pri razreševanju osebnih razvojnih ali situacijskih težav. 

 Sodelovali smo pri organizaciji prostovoljnega dela na GFML in organizirali ter koordinirali tutorstvo na 

GFML (celo šolsko leto).  

 Zaznati je večje težave nekaterih dijakov pri vklapljanju v razredno skupnost, povečanje anksioznosti 

(testne, socialne in depresivnih znakov).  

2.4.1.5 Sodelovanje z učitelji 

Pri delu z učitelji želimo kar najbolj spodbujati strokovno avtonomnost učitelja tako pri uvajanju novosti v pouk, 

kot tudi skrb za strokovno delo v razredu ter za sistematično beleženje in evalvacijo opravljenega dela. 

Spodbujali smo sodelovanje učiteljev v različnih projektih, ki so nadgraditev šolskega dela:  

− Identifikacija in pomoč pri reševanju socialno-ekonomskih problemov dijakov (sodelovanje pri komisiji za 

odpis dolgov); 

− Organiziranje in podajanje izhodišč za delo mesečnih oddelčnih učiteljskih zborov;  
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− Redno sodelovanje na sestankih oddelčnega in celotnega učiteljskega zbora ter na strokovnih aktivih 

učiteljev; 

− Svetovanje in dogovor z učitelji zaradi izvajanja pouka ali vodenja razreda; 

− Individualne strokovne konzultacije in konzultacije na strokovnih aktivih pri čemer so teme zelo različne: 

uvajanje novih šolskih predmetov v pouk, ocenjevanje in nivojski pouk, različna problematika oddelka; 

− Sodelovanje z razredniki pri pripravi individualiziranih programov dijakom, ki imajo odločbo Komisije za 

usmerjanje, pedagoških pogodb, sklepov dijakom s statusi športnika, tekmovalca, kulturnika; 

− Preučevanje potreb po strokovnem izpopolnjevanju, aktivna udeležba v internem strokovnem 

izpopolnjevanju, dajanje predlogov o izobraževanju za kolektiv vodstvu šole; 

− Sodelovanje na strokovnih aktivih učiteljev in hospitacije v razredu pri novih oblikah in metodah dela 

(kroskurikularne povezave, uvajanje novih predmetov v pouk, debata pri pouku, sodelovanje s tujim 

učiteljem); 

− Svetovanje in dogovor z učitelji zaradi izvajanja pouka ali vodenja razreda. 

2.4.1.6 Sodelovanje s starši 

Govorilne ure po urniku so bile najpogosteje namenjene staršem dijakov s posebnimi potrebami (to so dijaki, ki 

jim je Komisija o usmeritvi izdala odločbo o prilagoditvah pri pouku) ali staršem dijakov, ki potrebujejo 

pedagoške pogodbe. Dijakov z odločbami komisije smo imeli v minulem šolskem letu osem, deset dijakov in 

dijakinj je imelo pedagoško pogodbo.  

Na individualna svetovanja staršem so bili starši vabljeni in so se izvajala v primeru bolezni dijakov ali daljših 

neopravičenih odsotnosti in v če so razredniki izkazali željo po sodelovanju šolske svetovalne službe. Praviloma 

so v razgovorih sodelovali tudi dijaki. 

Organizacija predavanj, delavnic in druge oblike skupinskega dela s starši (sodelovanje na prvem roditeljskem 

sestanku za starše 1. letnikov v avgustu 2015, sestanek za poklicno svetovanje za starše dijakov 4. letnika april 

2016). Organizacija dveh predavanj za starše: dr. Mrgole z ženo: Komunikacija z najstnikom, dr. S. Kristofič: 

Doslednost in postavljanje meja pri vzgoji, april 2016.  

2.4.1.7 Drugo delo 

Drugo delo je bilo usmerjeno v: 

− sodelovanje pri organizaciji in koordinaciji projekta eTwinning v sodelovanju s prof. nemščine Wer bist du, 

wer bin ich?; celotno šolsko leto; 

− soorganiziranje delavnic za osnovnošolce Znanje za mlade (29.1.2016); 

− prijavo mednarodnega projekta iz Erasmus+ KA1: Znakovni jezik dojenčkov in malčkov in načrtovanje 

aktivnosti v projektu, saj smo projekt dobili;  

− članica mednarodnih projektov YouthStart in ATS2020.  

Udeležila sem se strokovnih seminarjev in izobraževanja:  

Naslov Datum in kraj Organizator 

Študijske skupina za šolske svetovalne delavce 21. 8. 2015, Ljubljana ZRSŠ 

Motnje hranjenja 13.10.2015, Celje 
Nacionalni inštitut za javno 

zdravje Izpostava Celje  

Posvet svetovalnih delavcev o politiki zaposlovanja  15.10.2015  CIPS MS 

ARCADES, Poučevanje zasebnosti in varstva 

osebnih podatkov 
20.10.2015, Maribor  ARCADES, project Erasmus + 

10. Obletnica eTwinninga (podeljeno kot nagrada 

pri priznanju Zlati kabel)  

22.10. – 25.10.2015  

Brüselj, Belgija 
Cmepius 

Likovna terapija 
5.11.2015,  

OŠ Cvetka Golarja 
OŠ Ivana Cankarja Ljutomer 

Vpis novincev v srednje šole, Novosti v postopku 

vpisa novincev v šolskem letu 2016/17 
5.2.2016/ 22.3.2016 MIZŠ 

Vpis dijakov na visokošolske ustanove, predstavitev 

Vpisnih služb 
3.2.2016, Maribor Vpisna služba Univerze v  MB 

Posvet za svetovalne delavce: Nevroznanost in njen 

pomen za pedagoško prakso 
8.4.2016, Celje ZRSŠ  

Strokovno izobraževanje za svetovalne delavce 

začetnike  
12.5.2016, Ljubljana ZRSŠ 
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Nadarjeni, 1. sestanek strateškega tima za 

načrtovanje v projektu  
27.5.2016, Ljubljana ZRSŠ  

Izobraževanje za pridobitev diplome NLP praktik 
januar - julij 2016, 

Zabukovica pri Celju 
Center MI, mag. Jani Prgić  

Kljub temu, da so v sprejetih programskih smernicah za delo šolske svetovalne službe opredeljena tako temeljna 

načela dela kot osnovne vrste dejavnosti šolske svetovalne službe ter so predvidena časovna razmerja za 

posamezna področja dela šolske svetovalne službe (načrtovanje, spremljanje in evalvacija 10 – 15 %, razvojno-

analitične naloge 5 – 10  %, svetovalno delo dijaki 30 – 40 %, svetovalno delo z učitelji 20 – 25 %, svetovalno 

delo s starši 15 – 20 %, strokovno izpopolnjevanje 5 – 10 %, druge naloge 5 – 10 %), ugotavljamo, da je 

standarde skoraj nemogoče doseči. Prav zaradi lastne evidence dela vodim med šolskim letom dnevnik šolskega 

svetovalnega dela po področjih in o opravljenih urah.  

Če iz celostnega in kompleksnega pristopa svetovalne službe izhaja, da svojo temeljno nalogo lahko opravljamo 

le preko sodelovanja z vsemi podsistemi oziroma udeleženci šole, smo na področju svetovalnega dela na 

Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer skušali aktivno delovati na čim več različnih področjih.  

Liljana Fajdiga, šolska svetovalna delavka 

2.5. POROČILO ŠOLSKE KNJIŽNICE  

2.5.1.1 Interno strokovno bibliotekarsko delo 

Šolska knjižnica je skozi vse leto sodelovala z zunanjimi ustanovami: knjigarnami, založbami, zastopniki založb, 

ter se sproti seznanjala z novostmi na knjižnem trgu, ki se pojavljajo bodisi v klasični ali elektronski obliki. 

Knjižnično zalogo, monografske, serijske publikacije, neknjižno gradivo smo skozi šolsko leto smotrno 

obnavljali z letnim prirastom.  

Letni prirast gradiva v šolskem letu 2015/16: 303 enot  

Učbeniki/delovni zvezki: 35 

Ostalo: 268 

Knjižnično gradivo smo obogatili z aktualnimi gradivi s pomočjo predstavnikov večjih založb, ki nas redno 

obiskujejo in informirajo o knjižnih novostih ( Založba Rokus, gospa Slavica Bela, Založba mladinska knjiga, 

gospa Brigita Orgulan, Založba Modrijan, gospa Iris Herman, Tehnična založba Slovenije, gospod Marijan Fliš, 

DZS, gospod Andrej Kogoj in še drugi) ter z direktnim obveščanjem založb preko elektronske pošte. Sodelovali 

smo knjigarnami Mladinska knjiga, Oxford center iz Ljubljane in Maribora. Vodja knjižnice je obiskovala 

knjigarne in knjižnice. Nabavljali smo po posvetu s strokovnimi aktivi, vodji aktiva za posamezna predmetna 

področja. Nekaj gradiva smo dobili v dar.   

Obseg periodičnega gradiva v š. l. 2015/16  43 naslovov  

V knjižnično zbirko smo vključili tudi vse publikacije, ki so izšle na šoli (raziskovalne naloge, seminarske in 

maturitetne naloge, šolska glasila, drugo gradivo). 

V skladu z usmeritvijo šole smo letos vsebinsko izpopolnili knjižnično zbirko s področij, ki jih dijaki največ 

izbirajo za maturitetne naloge, pa tudi gradivo, ki predstavlja sodobne oblike učenja in poučevanja ( ZRSŠ, RIC,  

Zotks). V dogovoru z aktivom jezikoslovja smo za letošnje Cankarjevo tekmovanje nabavili nekaj izvodov knjig 

za obe stopnji. Dopolnili smo nekatere naslove del za obvezno domače branje za oba programa pri slovenskem 

jeziku in pri zgodovini ter leposlovje v slovenskem in tujih jezikih (za angleško, nemško, francosko in špansko 

bralno značko).  

Knjižnično gradivo je bilo obdelano po predpisih bibliotekarske stroke.  

2.5.1.2 Pedagoško delo 

Obisk knjižnice in izposoja knjižničnega gradiva v šolskem letu 2015/2016:  

Izposoja gradiva dijaki (strokovna literatura, slovarji, leksikoni enciklopedije,  

maturitetno gradivo, serijske publikacije): 
1357 

Izposoja učbenikov – dijaki: 1120 

Skupaj dijaki: 2477 

Izposoja gradiva zaposleni (strokovna literatura, slovarji, leksikoni, leposlovje): 403 

Izposoja zaposleni (maturitetna gradiva, serijske publikacije, drugo): 1002 

Skupaj zaposleni: 1405 
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Dijaki so si izposodili 2477 enot, od tega največ gradiva, ki je neposredno povezano z učnim programom 

(učbeniki, strokovna literatura, slovarji, leksikoni enciklopedije, maturitetno gradivo, serijske publikacije). 

Dijaki nižjih letnikov so prebirali sodobno mladinsko leposlovje ter leposlovje, ki je bilo predpisano za bralno 

tekmovanje (Cankarjevo, nemško in angleško, francosko, špansko) ter za domače branje.   

Profesorji (in ostali zaposleni gimnazije) so si izposodili 1405 enot gradiva, največ strokovne literature 

(monografske in serijske publikacije, maturitetno gradivo), precej pa tudi leposlovja. 

Individualno bibliopedagoško delo s posameznimi dijaki je potekalo ob izposoji vsak dan najmanj štiri 

pedagoške ure. Obiskovalcem in članom knjižnice je knjižnica in knjižničarka nudila individualno svetovanje in 

pomoč pri iskanju in izboru informacij in gradiva, pri vrednotenju, uporabi in vključevanju gradiva v 

izobraževalni proces, pri iskanju gradiv za izdelavo domačih nalog, referatov, seminarskih nalog, priprav za 

pouk (strokovne ekskurzije, naravoslovni dnevi) ipd., za učinkovito izrabo knjižničnega gradiva.  

Vodja knjižnice je v različnih terminih izvedla pedagoške ure z oddelki, knjižnična informacijska znanja (KIZ). 

Pouk je potekal v obliki med-predmetnih povezav (s slovenskim jezikom in informatiko), v projektnih tednih, v 

tednu OIV.    

Bibliopedagoško delo z oddelki in razredi je potekalo v sklopu pouka knjižnična informacijska znanja (KIZ). V 

programu gimnazija je bilo izvedenih deset pedagoških ur v 1. letniku ter pet pedagoških  ur v 2. letniku. 

V sklopu med-predmetne povezave (FI, LUM, KIZ) so si prvi letniki novembra 2015 ogledali NUK v Ljubljani. 

Aprila in maja so obiskali Splošno knjižnico Ljutomer, kjer so sodelovali v projektu Rastem s knjigo, ki so ga 

pripravili Javna agencija za knjigo RS ter Združenje splošnih knjižnic, ob podpori Zavoda za šolstvo RS, 

Društva šolskih knjižničarjev Slovenije in Društva slovenskih pisateljev. Izvedli smo tudi kroskurikularno 

povezavo z informatiko. Pri urah so se dijaki naučili navajati literaturo.  

Z drugimi letniki smo izvedli medpredmetno ekskurzijo v Maribor. Tako so dijaki v sklopu medpredmetnih oz. 

krosurikularnih povezav ZGO, KIZ ter SLO, ZGO, KIZ spoznali delovanje in posebnosti Univerzitetne knjižnice 

Maribor, njihovo raznoliko in bogato dejavnost, v povezavi z arhivom Maribor. Obiskali smo tudi knjigoveznico 

v zgodovinskem arhivu, in spoznali arhiv kot specializirano informacijsko službo v povezavi s knjižničnim 

informacijskim sistemom. 

Ob slovenskih dnevih knjige so dijaki 2. letnikov dejavno sodelovali v akciji z naslovom Podarimo knjigo.  

Pri dejavnostih pogovorjevalnica in knjižničarski krožek,  ki sta potekali skozi celo šolsko leto,  smo se z dijaki 

pogovarjali o prebranih knjigah. Dijaki so izmenjali izkušnje in mnenja o prebrani knjigi, ki se jih je posebej 

dotaknila, jim razširila duhovna obzorja. Urejali so knjige na policah. 

2.5.1.3 Strokovno izpopolnjevanje  

Izobraževanje vodje šolske knjižnice je potekalo v skladu s programom izobraževanja, ki je določen v delovnem 

načrtu za tekoče šolsko leto in na osnovi vabil. Knjižničarka se je udeležila predavanj, ki jih je organizirala 

GFML. 

2.5.1.4 Druge naloge v sodelovanju z ostalimi delavci šole ter z zunanjimi ustanovami 

Šolska knjižnica je skupaj z dijaki sodelovala pri kulturnih in športnih dnevih, pri organiziranju srečanj z 

ustvarjalci knjige, z literati in pri pripravi priložnostnih  razstav s kulturnim programom ter z redno 

predstavitvijo novosti v knjižnici. 

Ob Miklošičevih dnevih smo z dijaki v knjižnici pripravili razstavo z naslovom Nobelovci. Predstavljeni so bila 

dela Nobelovih nagrajencev s področja književnosti. 

V sklopu 23. aprila, ki je Svetovni dan knjige in avtorskih pravic, smo na šoli počastili praznik knjige.  Od 25. do 

26. aprila 2016  smo  izvedli akcijo zbiranja in podarjanja knjig. 

Z dijaki 1. letnikov obeh programov smo tudi letos sodelovali v nacionalnem projektu Rastem s knjigo. Projekt 

že vrsto let pripravlja Javna agencija za knjigo RS ter Združenje splošnih knjižnic, ob podpori Zavoda za šolstvo 

RS, Društva šolskih knjižničarjev Slovenije in Društva slovenskih pisateljev.  

Maja smo obiskali Splošno knjižnico Ljutomer in prisluhnili zanimivemu branju in pogovoru s knjižničarko 

Jasno Branko Staman o problematiki, ki je vpletena v roman z naslovom,  Živalska kmetija, pisatelja Andreja 

Rozmana Roze. Ob koncu je vsak dijak prejel še podarjeno omenjeno knjigo. Obenem so si dijaki lahko ogledali 

knjižnične prostore, spoznali delovanje knjižnice in se vanjo včlanili.  

Knjižnica je s strokovno pomočjo pomagala profesorjem in dijakom pri naročanju in nabavi ter razdeljevanju 

obveznih in dodatnih gradiv, ki jih rabijo za maturo ali za dodatno delo pri pouku. 

Vodja šolske knjižnice je sodelovala na pedagoških in drugih konferencah ter pri maturi. 
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Veronika Prijol, šolska knjižničarka  

2.6. POROČILO DIJAŠKE SKUPNOSTI 

V dijaško skupnost so vključeni vsi dijaki gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer. Vsak razred je ob začetku 

šolskega leta izvolil svojega predstavnika, ki je nato razred zastopal na sestankih dijaške skupnosti. Naloga 

predstavnika je, da razredu posreduje vse informacije in vse sklepe, ki so bili sprejeti in povedani na sestanku 

dijaške skupnosti. Mentor dijaške skupnosti je prof. Franc Čuš.  

Na začetku šolskega leta 2015/2016 smo si, kot vsako leto, postavili nekaj ciljev, ki smo jih skozi celotno šolsko 

leto uresničiti. Na prvem sestanku smo izvolili novo predsedstvo. Vlogo predsednika je tako prevzel Nino Dotto, 

dijak 3. d oddelka, vlogo podpredsednika pa Erik Škodnik, dijak 3. va oddelka. Predstavniki razredov smo se z 

mentorjem sestajali najmanj enkrat mesečno, oziroma po potrebi. Predsednika oziroma podpredsednik  pa sta se 

udeleževala sestankov Dijaške organizacije Slovenije.  

Na začetku šolskega leta tradicionalno poteka tudi krst dijakov 1. letnikov, ki so ga pripravili dijaki 3. letnikov, 

pod okriljem dijaške skupnosti. Prav tako je dijaška skupnost pomagala pri organizaciji prireditev naše šole ter 

pri pripravi kulturnega maratona.  

Sodelovali smo tudi z raznimi dobrodelnimi organizacijami in jim nudili pomoč pri izpeljavi projektov.  

Predstavniki razredov smo se torej sestajali po potrebi. V šolskem letu 2015/2016 smo imeli 6 sestankov. 

Nekaterim sestankom je prisostvoval tudi ravnatelj, g. Zvonko Kustec.   

V skladu s planom dela dijaške skupnosti so bile v šolskem letu 2015/2016 izvedene naslednje dejavnosti:  

˗ organizacija in izvedba krsta dijakov 1. letnikov, 

˗ nabava in razdelitev dijaških nalepk, 

˗ organizacija nakupa rabljenih učbenikov, 

˗ udeležba na sestankih Dijaške organizacije Slovenije v Ljubljani, 

˗ sodelovanje pri projektu tutorstvo, 

˗ organizacija zbiranja prostovoljnih prispevkov v humanitarne namene, 

˗ sodelovanje na informativnih dnevih, 

˗ sodelovanje s Prleškim študentskim klubom (PŠK), 

˗ organizacija in izvedba pustovanja s pustno povorko po Ljutomeru, 

˗ sodelovanje pri organizaciji kulturnega maratona. 

Na sestankih dijaške skupnosti so dijaki, ki so tvorili svet Dijaške skupnosti debatirali o aktualni problematiki ter 

načrtovalni razno dogajanje na šoli.  

Nino Dotto, predsednik dijaške skupnosti GFML 

2.7. POROČILO KOMISIJE ZA KAKOVOST 

Samoevalvacijsko poročilo je pripravila Komisija za kakovost Gimnazije Franca Miklošiča, skupaj z 

ravnateljem, g. Zvonkom Kustecem. Poročilo se navezuje na akcijski načrt aktivnosti za razvoj kakovosti, ki je 

predstavljen v Letnem delovnem načrtu za šolsko leto 2015/16 ter vključuje zaposlene, dijake in udeležence 

izobraževanja odraslih v programih gimnazija, predšolska vzgoja in maturitetni tečaj ter udeležence 

izobraževanja odraslih v programu predšolska vzgoja. Komisija za kakovost je bila imenovana za vse programe, 

sestavljajo jo strokovni delavci šole, predstavniki delodajalcev, predstavnik staršev in dijakov.  

Strokovni delavci šole so:  

 Barbara Špilak, predsednica,  

 Nina Pečnik, članica,  

 Liljana Fajdiga, članica,  

 Karmen Stolnik, članica.  

Predstavniki delodajalcev:  

 Simona Kaučič – ravnateljica Vrtcev občine Moravske Toplice,  

 Gabrijela Kuhar – vodja vrtca pri OŠ Veržej.  

Predstavnik staršev in dijakov: 

 predstavnik Sveta staršev za posamezno šolsko leto, 

 predstavnik Dijaške skupnosti za posamezno šolsko leto. 
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Temeljni cilj Komisije za kakovost je, skladno z zakonodajnimi predpisi, zagotavljati kakovost po načelih 

celovitega sistema vodenja kakovosti, ki upošteva tudi skupni evropski okvir zagotavljanja kakovosti v 

poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZPSI-1; Ur. l. RS, št. 79/2006, 15. člen). 

Komisija za kakovost, ki dela na vzgojno-izobraževalnem področju, bo skrbela za uvajanje elementov in 

merljivih kriterijev kakovosti dela na šoli, prav tako bo poskušala razviti smernice za vzpostavitev celovitega 

sistema ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti dela na šoli. 

Prav tako bo Komisija za kakovost skrbela za uvajanje sistema nenehnih izboljšav na vseh področjih delovanja 

šole po metodologiji PDCA-kroga. 

2.7.1. Potek samoevalvacije 

2.7.1.1 Predstavitev obravnavanih prednostnih področij 

S šolskim letom 2015/16 smo si za obdobje petletnega cikla spremljanja kakovosti določili področji (Dvig bralne 

pismenosti dijakov GFML, Redno spremljanje učno vzgojnega procesa po letnikih in programih), za kateri 

menimo, da sta pomembni za kvalitetno izvajanje osnovne dejavnosti: vzgoje in izobraževanja. Obe področji 

smo delavci šole sprejeli na uvodni konferenci avgusta 2015.  

Cilji dela na področju kakovosti za obdobje petletnega cikla so: 

˗ Izdelan načrt aktivnosti za razvoj kakovosti v šolskem letu 2015/16; 

˗ Dvig bralne pismenosti dijakov GFML; 

˗ Redno spremljanje učno vzgojnega procesa po letnikih in programih. 

2.7.1.2 Načrtovanje, izvedba in spremljava doseganja zastavljenih ciljev 

Za izbrana cilja smo člani Komisije za kakovost z ostalimi delavci šole pripravili akcijski načrt, opredelili 

standarde kakovosti in aktivnosti za doseganje standardov ter določili rok, do kdaj jih bomo dosegli. Akcijski 

načrt za šolsko leto 2015/2016 je bil predstavljen na seji Sveta zavoda septembra 2015 in je podrobneje zapisan 

v Letnem delovnem načrtu. Komisija za kakovost se je med šolskim letom sestajala na formalnih sestankih, med 

letom je občasno potekala komunikacija z zunanjimi člani.  

2.7.2. Rezultati samoevalvacije 

2.7.2.1 Standard kakovosti: Izdelan načrt aktivnosti za razvoj kakovosti v šolskem letu 2015/16 

Osnutek standarda je nastajal najprej znotraj posameznih strokovnih aktivov, in sicer avgusta 2015, medtem ko 

smo ga dokončno oblikovali septembra 2015. 

Skozi šolsko leto smo po aktivih, predmetnih področjih in programih skušali realizirati zastavljene cilje in 

aktivnosti za dosego le-teh, ki smo si jih zadali za to šolsko leto. Večino aktivnosti smo tekom šolskega leta 

uspeli realizirali, imamo pa še dovolj časa, da zadane cilje dosežemo v celoti, saj menimo, da moramo cilje 

dosegati postopoma, če želimo, da smo uspešni. Predvidene aktivnosti smo razširili še na področje Doživljanje 

organizacijske strukture šole in komunikacije med zaposlenimi, ki smo ga izvajali tudi za projekt EC4SLT. 

Posledično smo tudi na tem področju načrtovali aktivnosti za v prihodnje. 

2.7.2.2 Standard kakovosti: Dvig bralne pismenosti dijakov 

V prid boljšemu nivoju bralne pismenosti dijakov, ki bi posledično vplival tudi na boljše rezultate na maturi in 

na sploh pri pisnih preizkusih znanja, smo v tem šolskem letu že izvedli kar nekaj aktivnosti. Aktivnosti so bile 

razpršene na vse oddelke programov, aktivneje pa so se izvajale v oddelkih 1. letnikov.  

Velik poudarek na dvigu bralne pismenosti je bil pri projektnih dnevih, ko so se učitelji medpredmetno 

povezovali in tako načrtovali skupne naloge in predstavitve, kjer je bil poudarek na rabi knjižnega jezika tako pri 

pisnem kot govornem izražanju. Naloge so se tudi medpredmetno ocenjevale.  

V  strokovnem aktivu jezikoslovja so za dvig bralne pismenosti v preteklem šolskem letu izvedli naslednje 

dejavnosti:  

˗ Več vaj in preverjanj so namenili razčlembi neumetnostnega besedila, torej delu z besedilom. 

˗ Več so brali pri pouku, določene odlomke literarnih besedil so poslušali in brali ter jih nato interpretirali. 

˗ Večkrat so pri pouku uporabljali časopise in revije, le-te so si dijaki lahko izposodili tudi domov. 

˗ Dijaki so za domačo nalogo kdaj pogledali poročila na televiziji in o njih poročali (recepcija govorjenih 

besedil).  

˗ Nekateri razredi so v celoti brali literaturo za Cankarjevo priznanje, pisali šolski esej na to temo; če so bili 

zadovoljni z oceno šolskega eseja, so si jo lahko dali vpisati v redovalnico.  
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˗ Dijaki so pisali več besedilnih vrst, esejističnih sestavkov, tudi pri pouku, zanje so dobili povratno 

informacijo.  

˗ Dijaki so samostojno pripravili okroglo mizo na podlagi prebranih literarnih besedil – npr. 4. letniki s 

Ferijem Lainščkom.  

˗ Uvedli so bralne kotičke.  

˗ Dijaki pri slovenščini berejo knjige za obvezno domače branje. Letos so uvedli domače branje tudi pri tujih 

jezikih. 

˗ Pri angleščini in nemščini dijaki aktivno sodelujejo z naravno govorko.  

˗ Z dijaki so pripravili tudi druge dejavnosti, ki dvigujejo bralno pismenost: literarne večere, umetniški 

performans, jezikovne delavnice v okviru evropskega dneva jezikov, v okviru znanja za mlade, na 

informativnih dnevih, v okviru projektnih dni, ogledali smo si gledališke predstave, dijaki so imeli možnost 

nastopanja na raznih proslavah, na informativnih dnevih in drugih prireditvah. 

˗ Vključili so se v projekt Rastem s knjigo in v akcijo Podarimo knjigo.  

˗ V okviru knjižnice deluje »pogovorjevalnica« o prebranih knjigah po izbiri dijakov. 

V strokovnem aktivu naravoslovja so in bodo tudi v prihodnje razvijali bralno pismenost s primerno 

zastavljenimi nalogami, pa tudi z izvajanjem pouka, kjer ima bralna pismenost večji pomen: 

˗ Vključevanje odlomkov iz poljudno strokovnih revij v pisne naloge, ki jih morajo dijaki prebrati, 

preštudirati in podčrtati stavke, ki so v tekstu strokovno napačno zapisani in le-te nato pravilno zapisati. 

˗ Naloge, ki vsebujejo veliko teksta (vsaj pet vrstic) in so s pomočjo prebrane vsebine dijaki lahko rešili 

računski del naloge, ob čemer je pomembno, da dijak ve izluščiti pomembne podatke. 

˗ Vključevanje nalog z opisnim odgovorom, v katerem mora dijak odgovoriti celostno, v povedi. 

˗ Obravnava določene snovi samostojno s pomočjo tablic/računalnikov in učbenikov. 

V strokovnem aktivu predšolska vzgoja so prav tako svojo pozornost posvečali dvigu bralne pismenosti dijakov 

z naslednjimi aktivnostmi: 

˗ Branje, pripovedovanje in interpretacija različnih besedil, pravljic, otroških pesmi, najprej v šoli, nato še v 

vrtcih, v okviru praktičnega usposabljanja. 

˗ Vključevanje tipa nalog v pisne naloge, pri katerih je bilo potrebno povezovati izkušnje s prakse in 

pridobljeno znanje, naloge so se nanašale tudi na delo z viri. 

˗ Organizacija srečanja dijakov s priznano slovensko pravljičarko Anjo Štefan. 

˗ Preoblikovanje besedil v scenarije in uprizoritev le-teh, bodisi kot lutkovne bodisi kot gledališke predstave. 

˗ Dijaki so zapisovali samostojno besedila za otroške pesmi in jih nato uglasbili, zapisali svoje pravljice, ki so 

jih nato preoblikovali v glasbene pravljice in jih tudi predstavili. 

˗ Pri izvedbi različnih govornih nastopov, kakor tudi likovnih izdelkov in pri ustnem preverjanju so bili 

pozorni na govor oz. pravilno uporabo slovenskega knjižnega jezika. 

˗ Spodbujali dijake k branju strokovne literature in člankov povezanih s predšolsko vzgojo ter k zapisu 

njihovega razmišljanja ob prebranem. 

Tudi strokovni aktiv družboslovja je postopoma uvajal aktivnosti, ki vplivajo na dvig bralne pismenosti dijakov: 

˗ Dijaki so delali s tekstom v učbeniku in sicer z dodatnim besedilom, ki je določeno snov podrobneje 

razširilo in osvetlilo, ob čemer je vsak dijak individualno prebral tekst, potem pa so ga dva do trije dijaki 

glasno s svojimi besedami interpretirali. 

˗ Dijaki so morali izbrati eno knjigo in jo sociološko interpretirati po navodilih, ki so bila naložena v Moodlu.  

˗ Pri pouku zgodovine je bil velik poudarek na razvoju bralnih učnih strategij, katere so sistematično razvijali 

pri delu z zgodovinskimi viri. Na začetku so se ukvarjali predvsem z izdelovanjem zapiskov, zlasti po 

Paukovi metodi. Do novega leta so vpeljali tudi PV3P in VŽN metodo.  

˗ Učili so se uporabljati grafične organizatorje, prav tako so veliko uporabljali časovni trak, ribjo kost in 

primerjalno matriko. 

˗ V višjih letnikih so pri delu z viri več časa porabili za analize, primerjave, sklepanje,  povzemanje in 

utemeljevanje.   

2.7.2.3 Standard kakovosti: Redno spremljanje učno vzgojnega procesa po letnikih in programih 

Zaradi potrebe po večji povezanosti in usklajevanju učiteljev oddelka, ažurnih izmenjav informacij med učitelji 

in razrednikom, reševanju vzgojno-disciplinske in učne problematike konfliktov med učitelji, razrednikom in 

učitelji v dobrobit oddelka, smo v tem šolskem letu organizirali enkrat mesečno sestanke oddelčnih učiteljskih 

zborov. Sestanki so trajali po eno šolsko uro, vodili so jih razredniki, ob pomoči svetovalne službe. Učitelji so 

morali do sestanka razrednika seznaniti z morebitnimi težavami oziroma tudi pohvalami v razredu.  
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Sestanki so se izkazali za uspešne, saj se je na njih sproti reševala vzgojno-učna problematika oddelkov, 

razredniki so bili bolje obveščeni o svojih oddelkih. Učitelji menijo, da so na sestankih pridobili pomembne 

informacije o dijakih, ki jih poučujejo.  

Kot slabost sestankov se je pokazala neučakanost in nezainteresiranost posameznih učiteljev, ki so jim sestanki 

predstavljali dodatno breme, saj so potekali v popoldanskem času, prav tako se velikokrat ni upoštevalo dejstvo, 

da so sestanki namenjeni zgolj vzgojno-učni problematiki oddelkov. V izogib temu nekateri predlagajo, da 

oddelčni sestanek skliče razrednik po potrebi, glede na aktualno problematiko. 

2.7.2.4 Standard kakovosti: Doživljanje organizacijske strukture šole in komunikacije med zaposlenimi 

Zanimalo nas je zadovoljstvo zaposlenih z organizacijsko strukturo in samo komunikacijo na šoli v šolskem letu 

2015/16. V raziskavo so bili vključeni vsi zaposleni Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer. Podatke smo zbirali 

v obliki anketnega vprašalnika, in sicer na zboru delavcev, dne 4. februarja 2016. Za namen raziskave smo 

izdelali anketni vprašalnik, ki je poleg splošnih anketnih vprašanj (spol in leta delovne dobe) vseboval štiri 

vsebinske sklope: 1. organizacijska struktura, 2. komunikacija v kolektivu, 3. odgovornost v kolektivu, 4. 

doživljanje lastne vloge v kolektivu. Vse trditve v posameznih sklopih so anketiranci ocenjevali na pet-

stopenjski lestvici stališč: 1 – sploh ne drži, 2 – ne drži, 3 – delno drži, 4 – drži, 5 – popolnoma drži. Pri vsakem 

sklopu smo vključili tudi vprašanje odprtega tipa, kjer so anketiranci lahko zapisali svoje mnenje. V anketi je 

sodelovalo 54 (87,1 %) od 62 zaposlenih. Od tega 11 (21,2 %) moških in 41 (78,8 %) žensk, medtem ko se dva 

zaposlena po spolu nista hotela opredeliti. 

Pri prvem sklopu vprašanj smo zaposlene povprašali, kako doživljajo organizacijsko strukturo šole. Analiza 

aritmetičnih sredin je pokazala, da so se zaposleni v največji meri strinjali s trditvijo, da je organizacija 

delovnega procesa v šoli dobra in da sledi ciljem poslanstva (M = 4,22). Hkrati smo dali zaposlenim še možnost, 

da sami predlagajo načine glede sprejemanja odločitev znotraj kolektiva. Odgovori so bili sledeči. 

˗ Kolektiv je preštevilčen; odločanje je posledično oteženo oz. povzroča nejevoljo. 

˗ Mogoče se pred večjimi odločitvami naredi spletna anketa, samo toliko, da se dobi mnenje, ki ni nujno da se 

upošteva. 

˗ Boljši urnik = brez lukenj. 

˗ Lahko oz. moralo bi biti več diskusij, ki bi vključevale vse člane kolektiva. Npr. diskusijske konference z 

namenom sprejemanja konsenznih rešitev. 

˗ Prevečkrat informacije potekajo čez posrednike; ko se odloča na kolegiju bi naj bil poleg tudi tisti, ki je 

vključen. 

˗ Rezultati prvega sklopa so pokazali, da so zaposleni v večini z organizacijsko strukturo šole zadovoljni. 

Naslednje nas je zanimalo, kako zaposleni ocenjujejo učinkovitost komunikacije med sabo. Analiza je pokazala, 

da se slabe tri četrtine zaposlenih (73,6  %) strinja, da je komunikacija v kolektivu pozitivna – po večini vljudna, 

dvosmerna, odprta, iskrena in empatična. Zaposlene smo še povprašali o njihovih predlogih glede izboljšanja 

komunikacije. Predlogi so bili sledeči: 

Sestanki so redni, ampak me skrbi drugo leto, ko ne bo več skupnega odmora. 

˗ Več pogovor med učitelji, ne preko dijakov (prestavljanje testov ipd.) 

˗ Vprašanje pričakuje odgovor. 

˗ Včasih je vse v zadnjem trenutku. 

˗ Več empatije, pogovora. 

˗ Še naprej delati na skupnih druženjih. Število popoldanskih skupnih sestankov pa skrajšati. 

Lahko bi rekli, da je komunikacija v kolektivu po večini pozitivna, da je učinkovita. Včasih pa seveda pride tudi 

do manjših šumov, katere pa se trudimo uspešno odpraviti.  

Kot tretje nas je zanima, kako zaposleni doživljajo svojo lastno odgovornost in odgovornost drugih in analiza je 

pokazala, da več kot polovica zaposlenih (67,9 %) meni, da je odgovornost v kolektivu dobro porazdeljena, ter 

da je logična in povezana z ustreznim vplivom na sprejemanje odločitev. Vsi sodelujoči zaposleni trdijo, da 

svoje delo opravljajo odgovorno do vseh sodelavcev, učencev, staršev in skladno s svojimi potenciali. 

Zaposlene smo še povprašali o njihovih opažanjih glede odgovornosti na šoli. Odgovori so bili sledeči: 

˗ Preveč so obremenjeni eni in isti ljudje. 

˗ Lahko bi bilo več posvetovanja med vsemi vključenimi in odgovorne komunikacije. 

˗ Pri posameznikih je odgovornost prenizka. 

Zadnje vprašanje se je nanašalo na doživljanje lastne vloge zaposlenega v kolektivu. Rezultati so pokazali, da v 

splošnem zaposleni svojo vlogo v kolektivu doživljajo odgovorno, v kolektivu se počutijo cenjeni in sprejeti ter 

lahko zadovoljujejo svoje potrebe tako po profesionalnem kot osebnostnem razvoju. 
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2.7.3. Ugotovitve 

Analiza je pokazala, da so se mesečni sestanki oddelčnih učiteljskih zborov izkazali kot zelo koristni, saj se je 

vzgojno-učna problematika oddelkov reševala sproti, tako razredniki kot učitelji so bili seznanjeni s sprotnim 

delom posameznega oddelka. V bodoče moramo razmisliti, na kakšen način bodo potekali sestanki, saj se je 

prevečkrat zgodilo, da je sestanek trajal predolgo, da smo govorili tudi o vsebinah, ki jih nismo predvideli. 

Posledično je to privedlo do tega, da je padla motiviranost in interes posameznih učiteljev, kar je vplivalo na 

nezadovoljstvo in motenja sestanka, včasih tudi do neudeležbe. Kot slabost se je pokazalo tudi, da kot učitelji 

težko ločimo naš strokoven pogled na dijaka od našega osebnega, zato so pogovori včasih potekali tudi na 

preveč osebni ravni. 

Dvig bralne pismenosti dijakov GFML je zahtevna naloga, ki se mora uvajati premišljeno in načrtno, saj bomo le 

tako dosegli zastavljen cilj. Ugotavljamo, da je že veliko učiteljev vključilo v svoje dejavnosti tudi ta standard 

kakovosti, a menimo, da nas bo postopoma vedno več. Dejavnostmi, s katerimi smo letos pričeli, bomo 

nadaljevali tudi v prihodnjem šolskem letu, prav tako bomo v prihodnje preverili pri učiteljih, ki bodo poučevali 

v 1. in 2. letniku v šolskem letu 2016/17, koliko in na kakšen način so vključevali ta standard kakovosti. 

Zagotovo bi bilo potrebno tudi izvesti usposabljanje za učitelje s področja strategij za razvoj bralnih zmožnosti. 

Glede na analizo vprašalnika Doživljanju organizacijske strukture šole in komunikacije med zaposlenimi 

ugotavljamo, da je celotna slika doživljanja organizacijske strukture šole in komunikacije med zaposlenimi več 

kot zadovoljiva. Zavedamo pa se, da si vsak, zraven plačila za opravljeno delo, želi biti tudi viden in slišan, zato 

se trudimo in se bomo tudi v prihodnje, da vsakemu omogočamo razvijanje lastnih potencialov in uresničitev 

dobrih idej, ki se kažejo v doprinosu kvalitetna dela, odražajo pa v uspehih naših dijakov. 

2.7.4. Usmeritve za naprej 

V naslednjem šolskem letu bomo nadaljevali z uspešnimi aktivnostmi s področja dviga bralne pismenosti 

dijakov GFML ter med drugim poskušali dijake navdušiti še za sodelovanje na tekmovanjih za bralno značko, 

dijakom predšolske vzgoje pa ponudili tudi kakšno igro/komedijo za odrasle.  

Še naprej bomo redno spremljali učno vzgojni proces po letnikih in programih ter jih poskušali nadgraditi in čim 

bolj smiselno umestiti v dogajanje na šoli ter širšem okolju.  Poiskali bomo novo področje (ali področja), kjer bo 

samoevalvacija lahko učinkovito vplivala na kakovostno učenje in delo dijakov ter zaposlenih. 

3. ORGANIZACIJSKI IN ANALITIČNI KAZALCI ŠOLSKEGA LETA  

3.1. ORGANIZIRANOST STROKOVNIH AKTIVOV 

Seznam zaposlenih in organiziranost po strokovnih aktivih je razvidna iz naslednje tabele. 

Strokovni aktiv Člani 

Jezikoslovcev 

Klaudija 

Tivadar 
Saša Pergar Tanja Bigec Lilijana Fijavž Brigita Fras 

Beverley 

Landricombe 

Lidija 

Kos Ulčar 
Liljana Kosič Liana Miholič 

Mojca Nedeljko 

Rižnar 
Katja Peršak Amelie Retzlaff 

Irena Štuhec 
Milojka 

Vaupotič 

Martina 

Vogrinec 
Mojca Ficko Marko Kardinar Metka Smodiš 

Veronika Prijol      

Družboslovcev 

Franci Čuš Jasna Vogrinec Sonja Ferčak Danilo Obal Simona Pihlar Aleš Kustec 

Suzana Rauter Borut Slavic 
Tanja Trajbarič 

Lopert 
Jernej Jakelj Bojana Moravec Saša Vrbnjak 

Andrej Kos Niko Peterka Svetlana Krstić Tanja Lehner   

Naravoslovcev 

Mateja Godec Mateja Škrlec Natalija Horvat Nina Črešnjevec Marija Meznarič 
Irena Rauter 

Repija 

Ludvik Rogan Simon Ülen Štefka Štrakl Vesna Vrhovski Damjan Erhatič Nina Žuman 

Aleš Kustec Viktorija Ternar     

Programa 

predšolske vzgoje 

Barbara Špilak 

Tatjana 

Rozmarič 

Poštrak 

Danijel Berden Borut Slavic 
Mojca Vizjak 

Horvat 
Jasna Vogrinec 

Svetlana Krstić Liljana Fajdiga Karolina Erjavc Nina Pečnik   

Izobraževanje 

odraslih 

Lilijana Grof in  

Nina Pečnik 
in vsi učitelji, ki poučujejo v IO 
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Strokovni aktiv Člani 

Svetovalna služba Martina Domajnko in Liljana Fajdiga 

Šolska knjižnica Veronika Prijol 

Kadrovska struktura se glede na prejšnje leto ni bistveno spremenila, kar je razvidno iz tabel v nadaljevanju. 

Tudi starostna struktura je dokaj ugodna. 

Preglednica zaposlenih na dan 1. 8. 2016 po izobrazbi 

Št. koda 

 ravni 

Vrsta del. 

razmerja 

Skupaj 

1. 8. 2015 
% I II III IV V VI VII/2 VIII/1 VIII/2 

Skupaj 

1. 8. 2016 
% 

NDČ 61 93,9  1  2 2 3 44 4 2 58 93,6 

DDČ         1   1 1,6 

PD              

Pripravniki         1   1 1,6 

Vol. pripravniki              

Dopolnjevanje 3 4,6       2   2 3,2 

Javna dela 1 1,5            

Skupaj 65 100,0  1  2 2 3 48 4 2 62 100,0 

Preglednica prikazuje strukturo zaposlenih po stopnji izobrazbe glede na obliko delovnega razmerja. Struktura 

zaposlenih je v skladu glede na normative MIZŠ. 

Preglednica zaposlenih na dan 1. 8. 2016 po ustreznosti izobrazbe 

 
Skupaj 

1. 8. 2015 
% I II III IV V VI VII/2 VIII/1 VIII/2 

Skupaj 

1. 8. 2016 
% 

Ustreznih 65 100,0  1  2 3 3 48 4 2 63 100,0 

Neustreznih              

Skupaj 65 100,0  1  2 2 3 48 4 2 63 100,0 

Preglednica prikazuje strukturo zaposlenih po ustreznosti izobrazbe.  

Število učiteljev (brez pripravnikov) po nazivu na dan 1. 8. 2016 

Naziv Skupaj 1. 8. 2015 % Skupaj 1. 8. 2016 % 

brez naziva 16 29,1 9 32,6 

mentor 18 32,7 13 30,8 

svetovalec 14 25,5 22 23,1 

svetnik 7 12,7 8 13,5 

Skupaj učitelji  55 100,0 52 100,0 

Preglednica prikazuje razmerje učiteljev in učiteljic po nazivu v šolskem letu 2014/15 in 2015/16. 

Starostna struktura učiteljev (brez pripravnikov) na dan 1. 8. 2016 

Starost 20-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51 in več Skupaj 

Število / 1 10 11 10 11 9 52 

% / 1,9 19,2 21,1 19,2 21,1 17,3 100,0 

V preteklem šolskem letu smo imeli naslednje pripravnike: 

− Amelie Retzlaff, nemška volonterska pripravnica, mentorica Liljana Kosič. 

3.2. ORGANIZACIJA POUKA IN DRUGIH OBLIK IZOBRAŽEVALNEGA DELA 

3.2.1. Razporeditev pouka, počitnic in roki za opravljanje izpitov 

Razporeditev pouka, počitnic, OIV, IV, roditeljskih sestankov in rokov za opravljanje izpitov smo objavili na 

naši spletni strani.  
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3.3. 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       87 27 21   27 66 

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       118 27 21   47 66 

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 30 18 12       18   
 

  12   

S K U P A J   630 191 439 1   1 435 112 64 21 195 217 
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3.3.1. 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. dij. 2. l. Št.ur 3. letnik Št. dij. 3. l. 

Evropske študije z državljansko vzgojo    70 25 

Študij okolja 70 0   

Informatika 35 15 70 25 

Poudarjena fizika   35 13 

Poudarjena kemija   35 23 

Poudarjena biologija   35 26 

DSD  70 68 70 60 

TJ III Španščina 70 0 70 5  

TJ III Francoščina 70 0 70 0 

TJ III Nemščina 70 0 70 0 

TJ III Ruščina** 70 16 70 2 

TJ III Kitajščina 70 0 70 0 

Izbirna matematika * 35 5 35 1 

Likovno snovanje** 70 9  7 

Zgodovina športa 70 0   

* V obliki tabora. 

** 2. in 3. letnik skupaj. 

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

Predmet 4. letnik  Predmet 4. letnik 

Zgodovina  9 Fizika 14 

Geografija 27 Psihologija 25 

Biologija 39 Sociologija 44 

Kemija 36 Informatika 15 

3.4. UČNI USPEH IN USPEH NA MATURI TER DOSEŽKI DIJAKOV 

Realizacija vzgojno-izobraževalnega dela je kvalitativno in kvantitativno dobra. Pri tem mislimo na učni uspeh v 

vseh programih tako ob koncu pouka kakor tudi ob koncu šolskega leta. Naslednja dva grafa prikazujeta 

primerjavo učnega uspeha od leta 2005 naprej. 

3.4.1. Učni uspeh 

Graf 1: Učni uspeh v programu gimnazija 
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Graf 2: Učni uspeh v programu predšolska vzgoja 

 

Učni uspeh ob koncu pouka šolskega leta 2015/2016 je v programu gimnazija bil 95,4 %, v programu predšolska 

vzgoja pa je 87,4 %. Učni uspeh ob koncu šolskega leta v programu gimnazija pa je 98,3 %, v programu 

predšolska vzgoja pa 93,7 %.  

Medtem ko pa v programu maturitetni tečaj beležimo slabši učni uspeh, kar je posledica dejstva, da se vanj 

veliko dijakov vpiše zaradi statusa, da jih je veliko premalo samokritičnih do svojih učnih sposobnosti ipd. 

Posledica tega je, da v tem izobraževalnem programu beležimo le 16,7 % uspeh. 

3.4.2. Uspeh na maturi 2016 

3.4.2.1 Splošna matura 

K splošni maturi je na spomladanskem roku pristopilo 114 dijakov gimnazijskega programa, 112 dijakov je 

uspešno opravilo maturo. Matura 2016 je tako v spomladanskem roku bila opravljena 98,25 %  

Zlate maturantke in maturant letošnje mature so: Ines Frlin, Michelle Tivadar, Sara Seršen in Alen Šimon. 

Spodnji graf prikazuje primerjavo števila doseženih točk na spomladanski maturi naših maturantov glede na 

število doseženih točk vseh gimnazijcev na državni ravni. 

Graf 3: Število doseženih točk na splošni maturi 
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3.4.2.2 Poklicna matura 

Tudi 15. generacija maturantk in maturantov programa predšolska vzgoja je dosegla izvrsten rezultat. K poklicni 

maturi na spomladanskem roku je pristopilo 39 kandidatk in 8 kandidatov in vsi so bili uspešni, torej so maturo 

opravili 100 %.  

Tri maturantke so dosegle prag 22 (od 23) točk, dve od njih pa sta dosegli vse možne točke, torej 23. Zlati 

maturantki s 23 točkami sta: Valentina Janžekovič in Melissa Šeruga. Zlata maturantka z 22 točkami je Melisa 

Benkovič. 

Spodnji graf prikazuje primerjavo števila doseženih točk na spomladanski maturi naših maturantov glede na 

število doseženih točk vseh maturantov na državni ravni. 

Graf 4: Število doseženih točk na poklicni maturi 

 

3.4.3. Dosežki dijakov 

Kot smo že v uvodu omenili so najvišja priznanja dijaki dosegli na naslednjih državnih tekmovanjih: 

a) jezikoslovje 
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˗ za Cankarjevo priznanje: 7 srebrnih priznanj, 

˗ iz angleščine: 1 zlato in 3 srebrna priznanja na državnem tekmovanju iz angleščine kot 2. tuji jezik; 

srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz angleščine kot 1. tuji jezik, 

˗ iz nemščine: 1. mesto in zlato priznanje na državnem tekmovanju ter uvrstitev na nemško olimpijado v 

Berlinu; 1. in 2. mesto na državnem tekmovanju iz nemške debate »Jugend debattiert international« in 

uvrstitev na mednarodno tekmovanje; 1 zlato in 11 srebrnih priznanje na državnem tekmovanju iz 

nemščine; 18 nemških jezikovnih diplom (DSD), 

˗ iz španšine: 3 srebrna priznanja na državnem tekmovanju iz španščine, 

˗ iz francoščine: pridobitev francoske jezikovne diplome B1, 

˗ iz madžarščine: 1. mesto na tekmovanju Szunyogha Sandora v pisanju madžarskega spisa in 2. mesto na 

tekmovanju Petofi Sandor iz madžarščine, 

˗ naziv državna prvakinja v slovenski debati – ekipno (3x), 

˗ zmaga v nacionalni radijski debatni oddaji Gymnasium.eu, 

b) naravoslovje 

˗ iz matematike: 2 zlati priznanji na državnem tekmovanju iz matematike; 2 zlati priznanji iz razvedrilne 

matematike; 2 zlati priznanji na državnem tekmovanju iz logike; 3. mesto na državnem tekmovanju in 

uvrstitev na mednarodno tekmovanje Hitro in zanesljivo računanje, 

˗ iz biologije, fizike in kemije: 4 zlate Preglove plakete; 5 zlatih priznanj iz znanja o sladkorni bolezni; 2 

zlati priznanji na državnem tekmovanju iz poznavanja flore; 1 zlato Proteusovo priznanje; 2 srebrni 

priznanji na državnem tekmovanju iz naravoslovja EUSO, 

-  

c) družboslovje 

˗ iz zgodovine in geografije: 2 prvi mesti in eno drugo mesto ter zlata priznanja na tekmovanju v 

poznavanju sodobne zgodovine Pot v prihodnost; 2 zlati priznanji na državnem tekmovanju iz znanja 

geografije, 

˗ iz sociologije: zlato priznanje na državnem tekmovanju mladih raziskovalcev, 

d) umetnost 

˗ Srebrni klas na filmskem festivalu Zlati klas, 

˗ nagrada za najboljšo video  animacijo na Festivalu sodobne umetnosti mladih Transgeneracije 2016, 

˗ uvrstitev gledališke skupine na Vizije in državno srečanje lutkovnih skupin, 

e) šport 

˗ srebrno priznanje za uspeh na državnem tekmovanju v šolskem plesnem festivalu, 

˗ 2. in 3. mesto na državnem finalu v atletiki (100 m). 

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

Na Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer se zavedamo, da bo naše območje lahko šlo v korak z ostalo Slovenijo 

le s povečanim vlaganjem v ljudi, katerih znanje bo kapital, ki bo zagotavljal večjo stopnjo inovativnosti, 

zaposljivosti in gospodarske rasti. Zato bomo vse svoje resurse usmerili v aktivnosti za dvig izobrazbene ravni in 

s tem doseganje večje zaposlenosti prebivalstva, socialne vključenosti vseh ljudi, višjega življenjskega standarda 

ter zmanjšanje regionalnih razlik s ciljem, razvijati družbo znanja, za katero so med drugim značilne tesna 

povezanost med izobraževanjem in gospodarstvom, visoko usposobljena delovna sila in ustrezna informacijska 

infrastruktura.  

Naša naloga je ponuditi prebivalcem znanja in izobraževalne vsebine, ki so usklajene s potrebami gospodarstva 

in drugih razvojnih področij tega območja. Pri tem nam vseživljenjskost učenja predstavlja vodilno načelo vsega 

izobraževanja in učenja ter temeljno družbenorazvojno strategijo. 

Vsak človek potrebuje pri sprejemanju odločitev o učenju in izobraževanju ter usmerjanju svoje življenjske in 

poklicne poti s pomočjo učenja ustrezno informiranje in svetovanje. V množici informacij smo ljudem, ki se 

učijo ali to šele nameravajo, pomagali, da so poiskali, kar je zanje pomembno in uporabno, pri tem pa posebno 

pozornost namenili tudi kakovosti izobraževalne ponudbe. Zagotovili smo ustrezne informacije o trgu učenja ter 

ustrezen dostop (osebni stik, s pomočjo interneta) do teh informacij.  

V svetovalnem procesu smo udeležencem pomagali razviti zmožnosti in spretnosti za uspešnost pri 

vseživljenjskem učenju in jim predlagali, da se učijo učiti se in jih opozorili na ukrepe, ki pomagajo pri učenju in 
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preprečujejo neuspeh in osip v programih izobraževanja in usposabljanja. Z vsakim posameznikom, ki je želel, 

smo oblikovali njegov osebni izobraževalni načrt, v srednješolskem izobraževanju pa smo to naredili za vse 

vključene udeležence izobraževanja odraslih. 

Spodbujali smo motivacijo za učenje v vseh pojavnih oblikah in raznovrstnih učnih priložnosti s povečano 

ponudbo možnosti za učenje in izobraževanje v domačem okolju ali vsaj čim bližje domu. 

4.1. PREDŠOLSKA VZGOJA 

Tudi v tem šolskem letu smo izvajali program predšolska vzgoja za odrasle. V program predšolska vzgoja – 

poklicni tečaj – se je vpisalo 14 kandidatov. Program je trajal eno šolsko leto.  

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

pridobijo vsa potrebna znanja za opravljanje dela kot pomočnik/-ca vzgojitelja/-ice predšolskih otrok. 

Pouk v programu predšolska vzgoja v izobraževanju odraslih se je izvajal kombinirano, kar pomeni, da so se 

izvedla predavanja in konzultacije, hkrati pa so kandidati še individualno predelali določena poglavja, ki so jih 

določili učitelji za posamezen predmet oz. modul. Realizacija ur je bila pri vseh predmetih oz. modulih 100 %. 

Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu so kandidati opravljali v vrtcih, s katerimi je šola sklenila 

pogodbo. Vrtec so si izbrali s pomočjo organizatorke praktičnega izobraževanja Mojce Vizjak Horvat. Kandidati 

so morali opraviti najmanj 80 % od 200 ur praktičnega usposabljanja z delom, če so hoteli uspešno zaključiti 

program. 

Program poklicni tečaj je uspešno zaključilo 12 kandidatov in kandidatk, prav tako so vsi uspešno opravili 

poklicno maturo (spomladanski in jesenski rok). 

4.2. MATURITETNI TEČAJ 

V pripravo na maturo po programu maturitetni tečaj je bilo vpisanih 30 dijakov, 4 so pristopili k splošni maturi. 

Tri kandidatke so splošno maturo uspešno opravile že v spomladanskem izpitnem roku. 

4.3. DRUGI PROGRAMI IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH 

4.3.1. Tuji jeziki 

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer je vpisana v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov angleškega in 

nemškega jezika, kar pomeni, da lahko udeleženci pridobijo javno veljavno listino o znanju jezika.  

Tudi v izobraževalni sezoni 2015/16 smo občanom ponudili: 

 tečaje javnoveljavnega programa angleščine in nemščine v obsegu 480 ur (nižji in višji nivo znanja), z 

izvedbo v posameznih sklopih po 80 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 Certicicate 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 v začetni in 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, 

 tečaje angleščine in nemščine za občane v 3. in 4. življenjskem obdobju v obsegu 30 ur.  

Žal se za nobenega od ponujenih tečajev ni zbralo dovolj kandidatov, da bi jih lahko izvedli. Ugotavljali smo, da 

se interes za posamezne tuje jezike in programe sicer vsako leto nekoliko zviša, iz česar sklepamo, da so ljudje 

seznanjeni z našo ponudbo. Osnovni razlog za slabo odzivnost je plačilo izobraževanja, ki ga, kljub temu, da ni 

tržno naravnano, ljudje bodisi niso pripravljeni bodisi zmožni plačati. 

4.3.2. Računalništvo 

Splošna računalniška pismenost je eden izmed kazalcev, s katerim Slovenija kot sodobna družba kaže svojo 

podobo in ugled svetu. Zato temu področju posvečamo na Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer še prav posebno 
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pozornost. Naš cilj je, usposobiti ljudi za suvereno vsakdanje delo z računalnikom in omogočiti vsem dostop do 

svetovnega spleta. 

4.3.2.1 Tečaji računalništva 

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 udeleženci 

pridobijo javnoveljavno državno listino o znanju računalništva. 

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

− računanje s preglednicami, 

− obvladovanje podatkovnih baz, 

− razumevanje pojmov informatike, 

− izdelava predstavitev, 

− konstruiranje s CAD-orodji, 

− naprednejše obdelave besedil in preglednic, 

− digitalna fotografija. 

V šolskem letu 2015/16 nismo realizirali nobene skupine tečaja računalništva. Tudi tu je bilo precej zanimanja, 

vendar bi morali udeleženci sami plačati izobraževanje, a se za to niso odločili.   

4.3.2.2 Priprava na ECDL-izpite  

Za vse, ki si želijo pridobiti »evropski računalniški potni list«, torej opraviti izpite, ki potekajo po vsej Evropi na 

osnovi enakih standardov znanja, smo pripravili pripravo na izpite v obsegu od 8 do 15 ur, odvisno od tega, 

kateri modul oziroma izpit bo udeleženec opravljal.  

Žal v preteklem šolskem letu interesa za to izobraževanje ni bilo. 

4.3.3. 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.  

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer je vpisana v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov UŽU Most do 

izobrazbe, Beremo in pišemo skupaj in Izzivi podeželja. Tudi za to šolsko leto ni bilo razpisa za sofinanciranje 

izvedbe teh programov, da bi udeleženci sami plačevali to izobraževanje, pa s programom ni predvideno. Zato 

nismo realizirali nobene skupine kljub interesu ljudi, predvsem za programa Beremo in pišemo skupaj in Izzivi 

podeželja. 

4.3.4. 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 povabila.  

4.3.5. Učenje za uspešno in kakovostno delo ter poklicno kariero 

Izobraževanje in učenje za poklicno kariero ter za uspešno in kakovostno delo temelji na dejstvu, da je vsako 

delovno mesto tudi učno mesto. Pri tem je pomembno, da se vsi, delodajalci in delavci, zavedajo odgovornosti 

za svoje napredovanje tako za potrebe dela kot za osebni razvoj v širšem pomenu. Uspešno opravljanje dela je 

povezano s stalnim izobraževanjem in usposabljanjem, ki ne temelji izključno na formalnem izobraževanju, 

ampak predvsem zaradi stalnega razvoja sodobne tehnologije in njenega vpliva na delo v posebnih programih na 

področjih, ki bodo povečala konkurenčnost gospodarstva.  

Zato na Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer še nadalje krepimo partnerstva s posameznimi gospodarskimi 

subjekti v regiji, čeprav nas bodisi ne povabijo k oddaji ponudbe bodisi ne izberejo za izvajalca izobraževalnih 

programov za svoje zaposlene. Za izvedbo posameznih izobraževanj namreč sami neposredno povabijo 

predavatelje, tudi potem, ko od nas pridobijo informacije o naših izvajalcih posameznih programov. 

Posebno pozornost smo namenili razvijanju osebne in poklicne poti (kariere). V posebnih programih smo 

predstavili karierno orientacijo kot vrsto aktivnosti, ki v vseh starostnih obdobjih in na katerikoli točki življenja 

omogoča identifikacijo posameznikovih sposobnosti, kompetenc in interesov za sklepanje odločitev na področju 

izobraževanja, usposabljanja in izbire poklica.  
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Izvajali smo individualno svetovanje za razvoj kariere za vključitev v izobraževanja 42. posameznikom, in 

izvedli 86 ur svetovalnih pogovorov.  

4.3.6. Učenje za razvoj skupnosti 

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

Franca Miklošiča Ljutomer še naprej krepili partnerske odnose z občinami, da bi vseživljenjsko učenje postalo 

sestavni del lokalnih politik in programov.  

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, skrb za zdravje človeka, komuniciranje v slovenskem in tujih jezikih, ohranjanje 

kulturne dediščine in ročnih spretnosti.  

Na tem področju smo bili pretekla leta zelo aktivni, vendar je bilo že pred štirimi leti (so)financiranje teh 

programov s strani državnih sredstev popolnoma ukinjeno, prav tako za to ni bilo nobenega razpisa v šolskem 

letu 2015/16.  Ljudje se za vključitev v te programe, če so plačljivi, ne odločajo, prav tako v lokalnih skupnostih 

za tovrstna izobraževanja nimajo namenjenih sredstev.  

Izvedli smo le eno za udeležence brezplačno predavanje z delavnico za Društvo podeželskih žena Sv. Jurij ob 

Ščavnici z naslovom: »Babica – sin/hčerka – vnuk/vnukinja«, ki jo je vodila Nataša Grof, univ. dipl. 

psihologinja, specializantke psihoterapije, ki se ga je udeležilo 48 ljudi. 

4.3.7. Univerza za tretje življenjsko obdobje 

Že za šolsko leto 2012/13 smo pripravili poseben program, ki je sledil načelom Univerze za tretje življenjsko 

obdobje in ponovno smo ga osvežili za šolsko leto 2015/16. 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. Prva je nastala v Franciji že leta 1973, v Sloveniji pa 1986. V naši državi združuje 

52 univerz v 51-ih krajih, želeli smo jo ustanoviti tudi v Ljutomeru, vendar nismo uspeli pridobiti sredstev za to.  

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

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

zdravega načina življenja. Kljub temu, da formalno Univerze za tretje življenjsko obdobje nismo ustanovili, smo 

vendarle ponujali posamezne programe, ker pa za to ni bilo razpisov in bi morali udeleženci sofinancirati svoje 

izobraževanje, za kar se niso odločili, programov nismo izvajali. 

4.3.8. 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. Žal se letos na Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer kot lokalni koordinator oziroma 

izvajalec prireditev nismo vključili. 

4.3.9. 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.  

Sofinanciranje tudi na tem področju ni dorečeno. V Ljutomeru smo izvedli en študijski krožek na temo »Dajmo 

rabljenim oblačilom novo življenje«, v katerega se je vključilo 9 udeležencev, srečali smo se 10 krat in bili 

aktivni v 25. urah našega druženja. Drug od drugega smo se (na)učili, kako lahko ponovno uporabimo stara 

oblačila.  

4.4. PREGLEDNICA REALIZIRANEGA IZOBRAŽEVANJA 

Izvedba programov izobraževanja odraslih v šolskem letu 2015/16: 

PROGRAMI Število skupin Število udeležencev 

JAVNO VELJAVNI PROGRAMI ZA PRIDOBIVANJE IZOBRAZBE 
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PROGRAMI Število skupin Število udeležencev 

Predšolska vzgoja 1 17 

Priprava na maturo po programu maturitetni tečaj 1 30 

JAVNO VELJAVNI PROGRAMI ZA DVIG PISMENOSTI 

Angleščina za odrasle - - 

Nemščina za odrasle - - 

Računalniška pismenost za odrasle - - 

UŽU – Most do izobrazbe - - 

UŽU – Izzivi podeželja - - 

UŽU – Beremo in pišemo skupaj - - 

OSTALA IZOBRAŽEVALNA PONUDBA 

Delavnice na temo komunikacija, zdravo življenje 

(za tretje življenjsko obdobje), učenje učenja, ohranjanje kulturne dediščine 
1 48 

Koordinacija prireditev TVU 2016 - - 

Študijski krožki 1 9 

 

5. ŠOLSKI SKLAD 

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

Svetu staršev in Svetu šole je bil na začetku šolskega leta predlagan prispevek v višini 50,00 € na dijaka. 

Po podatkih računovodske službe je bilo od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 zbranih 30.050 € ali 100,2 % planiranega. 

Starši dijaka, ki tega prispevka ne bi zmogli plačati, lahko vložijo vlogo za zmanjšanje višine prispevka v 

svetovalni službi.  

Predlog porabe šolskega sklada za šolsko leto 2015/16, ki je bil sprejet na Svetu staršev, dne 29. 9. 2015, in 

Svetu šole, dne 29. 9. 2015, je bil 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 nadstandardne ekskurzije za vse dijake letnika 25.900 € 14.100 € 40.000 € 

SKUPAJ 30.000 € 28.100 € 58.100 € 

Skozi šolsko leto smo realizirali: 

Poraba za / iz šolskega sklada GFML Skupaj 

 časopis Reflektor  – 2 številki 1.500 € 3.572 € 5.072 € 

 Letopis 1.538 € 5.484 € 7.022 € 

 vse fotokopije za pouk – 400.000 x 0,02 € 3.000 € 5.740 € 8.740 € 

 obvezne ekskurzije 24.012 € 0,0 € 24.012 € 

SKUPAJ 30.050 € 14.796 € 44.846 € 

 

V šolskem letu 2015/16 se je v šolskem skladu zbralo 30.050 €, s sredstvi smo pokrili izdajo časopisa Reflektor 

in Letopisa, fotokopije za pouk in obvezne nadstandardne ekskurzije.  

6. ZAKLJUČEK 

Dovolite, da končam tudi letošnje poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta z naslednjo mislijo: Nič ni tako 

dobro, da bi ne moglo biti boljše. Pa vendar moramo in smo lahko z doseženimi rezultati zadovoljni, za kar se v 
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prvi meri zahvaljujem vsem strokovnim in administrativno-tehničnim delavcem šole. Seveda brez enkratnih 

dijakinj in dijakov ne bi bilo mogoče tako uspešno realizirati LDN-ja. Zahvala pa gre tudi vam, spoštovani starši, 

za vso podporo pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela v preteklih šolskih letih. 

Ob tej priložnosti bi se želel še enkrat zahvaliti vsem sodelavcem, učiteljem in administrativno-tehničnemu 

osebju, ki so pripomogli k uspešnemu šolskemu letu 2015/16. 

V naslednjem šolskem letu, ki smo si ga že začrtali, nas čaka veliko novih izzivov v organizacijskem, poslovnem 

in vzgojno-izobraževalnem smislu. Verjamem, da nam bo s skupnimi močmi uspelo tudi naslednje šolsko leto 

končati prav tako uspešno. 

 

Zvonko Kustec, 

ravnatelj 


