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1. UVOD 

Šolsko leto 2016/17 je bilo uspešno v vseh pogledih. To nam kažejo tudi analitični kazalci uspešnosti dijakov ob 

koncu šolskega leta in na maturi 2017. Vpisanih je bilo 616 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: 

˗ 100 % matura v spomladanskem izpitnem roku in 3 zlati maturantje na splošni maturi,  

˗ 100 % matura v spomladanskem izpitnem roku in 3 zlati maturanti na poklicni maturi, 

˗ veliko najboljših dosežkov na državnih tekmovanjih iz znanj, 

˗ v novembru 2016 smo uspešno organizirali tradicionalne Miklošičeve dneve, 

˗ v marcu 2017 smo uspešno izpeljali Mednarodni debatni turnir, 

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

˗ ob koncu pouka smo izvedli 17. kulturni maraton, ki je tudi letos bil posvečen Muri in je potekal na 

Otoku Ljubezni v Ižakovcih.  

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: 2 zlati in 5 srebrnih priznanj; 

˗ iz angleščine: 5 zlatih in 1 srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz angleščine kot 2. tuji jezik; 5 

srebrnih priznanj na državnem tekmovanju iz angleščine kot 1. tuji jezik, 2 srebrni priznanji iz angleške 

bralne značke na državni ravni; 

˗ iz nemščine: 1. mesto in zlato priznanje na državnem tekmovanju, 9 srebrnih priznanje na državnem 

tekmovanju iz nemščine, 17 nemških jezikovnih diplom (DSD); 

˗ iz španščine: 1 zlato in 1 srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz španskega jezika DILO, 2 zlati 

priznanji na tekmovanju iz španske bralne značke Ratón de biblioteca, 

˗ iz madžarščine: glavna nagrada na literarnem natečaju Sándorja Szúnjogha in srebrno priznanje na 

tekmovanju Petőfi Sándor. 

b) naravoslovje 

˗ iz matematike: 4 zlata in 6 srebrnih priznanj na državnem tekmovanju v znanju matematike za Vegova 

priznanja, 2 zlati in 7 srebrnih priznanj iz razvedrilne matematike, 2 zlati in 2 srebrni priznanji na 

državnem tekmovanju iz logike, 1. mesto na državnem tekmovanju hitro in zanesljivo računanje; 

˗ iz biologije: 4 zlata in 6 srebrnih priznanja na tekmovanju iz poznavanje rastlin Flora 2017, 2 zlati 

priznanji na tekmovanju iz znanja biologije, 5 zlatih priznanj iz znanja o sladkorni bolezni; 

iz fizike, kemije in računalništva: 5 zlatih in 3 srebrne Preglove plakete, 5 srebrnih priznanj na državnem 

tekmovanju iz fizike, 2 srebrni priznanji na državnem tekmovanju iz astronomije, 4 zlate in 5 srebrnih ter 5 

bronastih priznanj na državnem tekmovanju mladih raziskovalcev ZOTKS.  

c) družboslovje 

iz zgodovine, geografije, sociologije: srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz zgodovine, prvo in drugo 

mesto ter zlati priznanji na tekmovanju v poznavanju sodobne zgodovine Pot v prihodnost, 1 zlato in 1 srebrno 

priznanje na državnem tekmovanju iz znanja geografije, 2 zlati in 1 srebrno ter 2 bronasti priznanji na državnem 

tekmovanju mladih raziskovalcev ZOTKS, uvrstitev med 3 najboljše ocenjene scenarije na temo Predstavljaj si 

svet brez korupcije. 

e) šport 

˗ srebrno priznanje na državnem tekmovanju v streljanju z zračnim orožjem/ekipno, 

˗ 1. mesto na srednješolskem državnem prvenstvu v judu v kategoriji do 78 kg in 3. mesto v kategoriji do 

60 kg, 

˗ 1. mesto na zunanjem državnem prvenstvu v lokostrelstvu srednjih šol v kategoriji sestavljeni lok, 
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˗ zlato priznanje za uspeh na državnem tekmovanju projekta ŠPF za SŠ v LA plesih, 

˗ 1. mesto v teku na 100 m na srednješolskem državnem prvenstvu v atletiki, 

˗ 2. mesto na državnem tekmovanju v šahu za srednješolce in osvojitev naziva mednarodni šahovski 

mojster; 

f) debata 

˗ 1. mesto ekipno na državnem debatnem turnirju v Ormožu in  

˗ 1. in 3. mesto ekipno na državnem debatnem turnirju v Mariboru, 

˗ 1. in 2. mesto ekipno na državnem debatnem turnirju v Kranju, 

˗ 1. in 2. najboljši govorec na državnem debatnem turnirju v Kranju. 

 

Tudi to šolsko leto smo se spopadali z nekaterimi slabostmi, ki jih bomo skušali 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. POROČILO O REALIZACIJI PROGRAMA DELA 

V šolskem letu 2015/16 smo se odločili, da kot prednostno kroskurikularno nalogo postavimo dvig bralne 

pismenost dijakov GFML in redno spremljanje učno vzgojnega procesa po letnikih in programih na 

organiziranih mesečnih sestankih oddelčnega učiteljskega zbora. Zastavljena strateška cilja bomo spremljali za 

obdobje 2015 – 2020.  

S preteklim šolskim letom smo še si kot cilja, po pozitivnih izkušnjah iz projektov Youth Start in ATS2020, 

zadali uvajanje podjetnostnih vsebin pri pouku in uvajanje formativnega spremljanja. 

2.1. DVIG BRALNE PISMENOSTI DIJAKOV GFML 

V prid dvigu nivoja bralne pismenosti dijakov, ki bi posledično vplival na boljše rezultate na maturi in na pisnih 

preizkusih znanja, kakor tudi na izboljšanje komunikacije, smo v tem šolskem letu nadaljevali z aktivnostmi, ki 

smo si jih zaposleni zastavili znotraj aktivov. Aktivnosti so bile razpršene na vse oddelke programov, aktivneje 

pa so se izvajale v oddelkih 1. in 2. letnikov.  

Velik poudarek na dvigu bralne pismenosti je bil pri projektnih dnevih in pri medpredmetno izvedenih učnih 

urah, ko so se učitelji medpredmetno povezovali in tako načrtovali skupne naloge in predstavitve, na katerih je 

bil poudarek na rabi knjižnega jezika tako pri pisnem kot govornem izražanju. 

Delo po posameznih aktivih pa je podrobneje opisano v Poročilu komisije za kakovost, saj smo si ta zadani cilj 

prav tako postavili kot standard kakovosti. 

2.2. REDNO SPREMLJANJE UČNO VZGOJNEGA PROCESA PO LETNIKIH IN PROGRAMIH 

V šolskem letu 2016/17 smo nadaljevali z rednim spremljanjem učno vzgojnega procesa po letnikih in 

programih. Izpeljali smo sedem mesečnih oddelčnih učiteljskih sestankov, vsakokrat drugi četrtek v mesecu, 

sestanke je sklicevala in vodila svetovalna delavka Liljana Fajdiga. Namenjeni so bili preventivnemu odkrivanju 

učnih težav posameznih dijakov, načrtovanju ustrezne pomoči le-tem in povezovanju učiteljev pri delu v 

oddelku. Na koncu šolskega leta smo z anketo preverili zadovoljstvo učiteljev GFML z organizacijo in potekom 

mesečnih oddelčnih sestankov, prav tako nas je zanimalo kakšno vlogo in pomen pri reševanju razredne 

problematike in vodenju oddelka učitelji tem mesečnim sestankom pripisujejo ter kakšni so njihovi predlogi 

glede organizacije oddelčnih sestankov v prihodnjem šolskem letu.  

Rezultati ankete so podrobneje opisani v Poročilu komisije za kakovost, saj smo si ta zadani cilj prav tako 

postavili kot standard kakovosti. 

2.3. UVAJANJE PODJETNOSTNIH VSEBIN 

V tem šolskem letu smo pri dijakih še naprej urili veščine podjetnosti, in sicer skozi projekt Youth Start, pa tudi 

pri urah pouka. Podjetnost, v kombinaciji s samoiniciativnostjo, je namreč ena izmed ključnih kompetenc, ki jih 
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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. 

2.4. FORMATIVNO SPREMLJANJE TRANSVERZALNIH VEŠČIN 

V februarju leta 2018 se zaključuje mednarodni projekt ATS 2020 – formativno spremljanje in vrednotenje 

transverzalnih veščin s podporo spletnih orodij. Temeljni namen projekta je uvajanje sodobnih pristopov k 

spodbujanju razvoja ter spremljanju in vrednotenju transverzalnih veščin. Sodelujoči v projektu smo pri svojih 

učencih razvijali različne veščine od digitalnih veščin do sodelovanja in komuniciranja, kritičnega mišljenja, 

samorefleksije in samouravnavanja, dela z viri, ustvarjalnosti itd. Ob svojem delu smo sodelujoči iskali možne 

odgovore predvsem na dve krovni vprašanji: 

 Kako naj z uporabo različnih orodij IKT (in razvojnega e-listovnika) formativno spremljam in vrednotim 

razvoj nekaterih transverzalnih veščin svojih učencev? 

 Kako naj učence opolnomočim za načrtovanje, spremljanje in vrednotenje lastnega napredka v teh 

veščinah? 

V projektu sodeluje 11 evropskih držav: Avstrija, Belgija, Ciper, Hrvaška, Estonija, Finska, Grčija, Irska, Litva, 

Slovenija in Španija. V Sloveniji so za izvedbo projekta skrbele različne inštitucije: MIZŠ, ZRSŠ, PI, RIC. Med 

vsemi slovenskimi šolami je bilo k sodelovanju povabljenih 22 osnovnih šol, 1 srednja šola in 4 gimnazije. 

Vsaka izmed šol je sestavila svoj šolski projektni tim. Članice našega projektnega tima so: Mateja Godec, 

Liljana Kosič, Suzana Rauter, Štefka Štrakl in Zvonko Kustec. V prvotni postavi je bila članica šolskega 

projektnega tima tudi Liljana Fajdiga, ki je kasneje zaradi objektivnih razlogov izstopila iz tima, kljub temu pa še 

vedno tesno sodeluje z nami. Nad delom šolskega tima je skrbno bedela skrbnica projekta, predstojnica Zavoda 

RS za šolstvo OE Murska Sobota, ga. Irena Kumer. 

V literaturi lahko najdemo različne definicije pojma formativno spremljanje, v grobem pa ga lahko opredelimo 

kot sprotno spremljanje z dajanjem povratnih informacij, ki učečega vodijo k napredku in ga spodbujajo k 

nadaljnjemu raziskovanju ter poglabljanju svojega znanja, veščin, spretnosti ipd. Ob tem se uporablja 5 ključnih 

strategij, ki se kontinuirano ponavljajo: zastavljanje in razjasnitev namenov učenja in kriterijev uspešnosti, 

zbiranje dokazov, povratna informacija, podpora učenju ter samovrednotenje in vrstniško vrednotenje. 

Posamezne strategije se lahko skozi učni proces prepletajo ali se zvrščajo v drugačnem vrstnem redu, prav tako 

pa se lahko na neki točki vrnemo le korak nazaj in korak naprej ter se k naslednjem koraku pomaknemo šele, ko 

smo gotovi v svoje znanje oz. veščine. Proces učenja in spremljanja učenja je zelo dinamičen, vendar na vsakem 

koraku podprt z dokazi o delu in napredku učečega. Z vidika učitelja je pomembno s kakšnim predznanjem učeči 

vstopa v proces učenja, zato je smiselno le-to pred učenjem preveriti in učni proces prilagoditi predznanju 

učečih. 
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V okviru projekta ATS 2020 so se članice urile v smiselni uporabi posameznih korakov formativnega 

spremljanja znanja in veščine. V ta namen smo izmed nabora različnih veščin izbrale delo z viri. V prvem letu 

projekta smo se seznanjale s koraki formativnega spremljanja in raziskovale s katerimi spletnimi orodji lahko 

najlažje izvedemo posamezen korak formativnega spremljanja, delo z viri pa smo lahko bolj ali manj vpletle v 

obvezen učni načrt posameznega predmeta. V letošnjem šolskem letu je potekal eksperimentalni del projekta. V 

ta namen smo na šoli izbrali eksperimentalni in kontrolni razred. Oba razreda sta bila vključena v pred- in post-

test. Vmes so v eksperimentalnem razredu potekale različne aktivnosti s katerimi smo pri predmetih angleščina, 

kemija, matematika in zgodovina razvijale veščino delo z viri s koraki formativnega spremljanja ob podpori 

različnih spletnih orodij: kahoot, padlet, e-listovnik, mahara, o365, google drive,… Pouk smo zastavljale na 

sodoben način, z uporabo IKT tehnologije, predvsem tablic in računalnikov. Ker raziskava še teče, rezultati post-

testa še niso znani. 

Skozi celoten projekt smo se udeleževale različnih regijski, predmetnih in centralnih srečanj, na katerih smo 

razširjale svoje znanja, dobivale nove ideje in podporo ob negotovih začetnih korakih, prav tako pa smo na 

posameznih srečanjih tudi aktivno sodelovale s svojimi prispevki. Prav posebej smo ponosne na izvedbo 

regijskega srečanja v oktobru 2016, ki je potekalo na naši šoli. Srečanja so se udeležili tudi člani šolskih 

projektnih timov OŠ Franceta Prešerna Črenšovci in OŠ Sveti Jurij Rogašovci, skrbnice z Zavoda RS za šolstvo 

ter nekateri drugi sodelavci. V uvodnem delu srečanja je bila izvedena strnjena vzorčna ura pri predmetu 

matematika. Tudi uram pri angleščini, kemiji in zgodovini so se občasno pridružili skrbnice, svetovalke za 

posamezen predmet ali učitelji sodelavci. 

Glaven poudarek v celotnem projektu pa je bil napredek dijakov. Tako je nastalo ogromno gradiv in še več 

dokazov o izvedbi različnih korakov formativnega spremljanja in napredka pri delu z viri ali pri razvijanju 

znanja, s katerimi dijaki lahko kadarkoli izkažejo svoje kompetence. Čeprav so se nekatere vsebine učili na 

'drugačen' način, so znanja uspešno dokazali tudi na različnih ocenjevanjih znanja. 

O svojim aktivnosti in primerih dobre prakse smo sproti seznanjale ostale pedagoge na naši šoli ter pripravljale 

različne krajše ali daljše predstavitve oz. delavnice.  

Kljub temu, da se projekt počasi izteka in smo glavnino aktivnosti že izvedle, ostajajo izzivi za naprej. Svoje 

znanje o formativnem spremljanju, transverzalnih veščinah in smotrni uporabi IKT orodij bomo poglabljale, 

prenašale teorijo v prakso in nudile podporo svojim sodelavcem. 

3. ORGANIZACIJA POUKA IN DRUGIH OBLIK IZOBRAŽEVALNEGA DELA 

3.1. 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.  

3.2. RAZPOREDITEV DIJAKOV V ODDELKE IN SKUPINE 

Razrednik R 
Na začetku š.l. Ponavljalci Tuji jeziki 

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

Liljana Kosič 1.a 22 7 15         22     22   

Saša Pergar 1.b 29 9 20       29     8   21 

Mojca Rižnar Nedeljko 1.c 30 11 19       30     5   25 

Nina Črešnjevec  1.d 26 13 13       26     2   24 

SKUPAJ 1. l. GIM 1.l. 107 40 67       85 22   15 22 70 

Mojca Vizjak Horvat 1.va 20 4 16       14       6   

Katja Peršak 1.vb 21 5 16 1   1 12       9   

SKUPAJ 1. l. VZG 1.l. 41 9 32 1   1 26       15   

SKUPAJ 1. letniki 1.l. 148 49 99 1   1 111 22   15 37 70 
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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 2.a 27 8 19         27     27   

Niko Peterka 2.b 27 9 18       27   5 3   19 

Andrej Kos 2.c 25 13 12       25   1 4   20 

Ludvik Rogan 2.d 18 3 15       16 2 4 2 2 10 

SKUPAJ 2. l. GIM 2.l. 97 33 64       68 29 10 9 29 49 

Nina Pečnik 2.va 24 5 19       24           

Lilijana Fijavž 2.vb 26 4 22 1   1         26   

SKUPAJ 2. l. VZG 2.l. 50 9 41 1   1 24       26   

SKUPAJ 2. letniki 2.l. 147 42 105 1   1 92 29 10 9 55 49 

Brigita Fras 3.a 26 8 18         26     26   

Aleš Kustec 3.b 27 8 19       27   3 2   22 

Tanja Trajbarič Lopert 3.c 28 8 20 1 1   28   5 10   13 

SKUPAJ 3. l. GIM 3.l. 81 24 57 1 1   55 26 8 12 26 35 

Svetlana Krstić 3.va 18   18       14       4   

Karolina Erjavc 3.vb 21 1 20 2   2 14       7   

SKUPAJ 3. l. VZG 3.l. 39 1 38 2   2 28       11   

SKUPAJ 3. letniki 3.l. 120 25 95 3 1 2 83 26 8 12 37 35 

Klaudija Tivadar 4.a 28 8 20       2 26     26 2 

Vesna Vrhovski 4.b 28 11 17       28   10     18 

Damjan Erhatič 4.c 28 14 14       28   8     20 

Franc Čuš 4.d 29 15 14 1 1   28 1 2   1 26 

SKUPAJ 4. l. GIM 4.l. 113 48 65 1 1   86 27 20   27 66 

Barbara Špilak 4.va 26 1 25       26           

Sonja Ferčak 4.vb 27 8 19 1   1 7       20   

SKUPAJ 4. l. VZG 4.l. 53 9 44 1   1 33       20   

SKUPAJ 4. letniki 4.l. 166 57 109 2 1 1 119 27 20   47 66 

SKUPAJ GIM   398 145 253 2 2   294 104 38 36 104 220 

SKUPAJ VZG   183 28 155 5   5 111       72   

SKUPAJ MT 5.a 35 11 24       28      7   

S K U P A J   616 184 432 7 2 5 433 104 38 36 183 220 

3.3. DIJAKI PRI IZBIRNIH PREDMETIH V 2. IN 3. LETNIKU GIMNAZIJE 

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

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

Evropske študije z državljansko vzgojo    70 0 

Študij okolja 70 0   

Informatika 35 14 70 12 

Poudarjena fizika   35 13 
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Predmet     Letnik Št.ur 2. letnik Št. dij. 2. l. Št.ur 3. letnik Št. dij. 3. l. 

Poudarjena kemija   35 25 

Poudarjena biologija   35 26 

DSD  70 67 70 62 

TJ III Španščina 70 20 70 0 

TJ III Francoščina 70 0 70 0 

TJ III Nemščina 70 0 70 0 

TJ III Ruščina 70 30 70 12 

TJ III Kitajščina 70 0 70 0 

Izbirna matematika * 35 9 35 0 

Likovno snovanje** 70 13  6 

Zgodovina športa 70 0   

Filmsko ustvarjanje** 70 20 70 8 
* V obliki tabora. 

** 2. in 3. letnik skupaj. 

3.4. DIJAKI PRI IZBIRNIH MATURITETNIH PREDMETIH V 4. LETNIKU GIMNAZIJE 

Predmet 4. letnik  Predmet 4. letnik 

Zgodovina  39 Fizika 20 

Geografija 34 Psihologija 13 

Biologija 13 Sociologija 42 

Kemija 33 Informatika 13 

4. POROČILA O REALIZACIJI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA 

4.1. GIMNAZIJA  

4.1.1. Izvedeni gimnazijski predmetnik 

V šolskem letu 2016/17 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 70 350   

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   210 280 140 365   

Biologija 70 70 70   210 315 140 365   

Kemija 70 70 70   210 315 140 365   

Fizika 70 70 70   210 315 140 365   

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 
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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 

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 - 1   35 35   70     70   

DSD - 2  35 70  105   105  

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

Likovno snovanje   70  70   70     70   

Izbirna matematika   70    70     70   

Filmska ustvarjalnost  70 70  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           

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. Tako smo dodatno dijakom 2. in 3. 

letnikov ponudili izbirna predmeta Hrvaščina in Filmska ustvarjalnost. Izbirni predmeti v 2., 3. in 4. letniku se 

izvajajo v okviru števila prijavljenih dijakov. 

Iz vključenosti v pretekle projekte (Posodobitev gimnazije in Preverjanje nekaterih elementov gimnazijskega 

programa) smo obdržali dobre prakse in tako še naprej sledimo 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.  

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. 
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4.1.2. Izvedene dejavnosti 

4.1.2.1 Aktiv jezikoslovje 

Kdo? Naslov aktivnosti Predmet Datum Nosilec 

cela šola Lektoriranje  SLO celo leto slovenisti 

izbirno 
Sodelovanje na literarno-umetniških 

natečajih 
SLO celo leto slovenisti 

izbirno Medgeneracijsko branje 
SLO, 

SOC 
celo leto Katja Peršak 

izbirno 
Pogovorjevalnica ali pogovori o 

prebrani knjigi in knjižničarski krožek 
SLO celo leto Veronika Prijol 

20 dijakov 
Jezikovne delavnice za osnovnošolce v 

okviru evropskega dneva jezikov 

ANG, 

NEM, 

FRA, 

ŠPA, 

RUS 

 september 

2016 

Martina Vogrinec, Lidija 

Kos, Marko Kardinar, 

Barbara Keršič, Liana 

Miholič 

2 dijaka 
Mednarodno debatno tekmovanje v 

Pragi 
NEM 

19. – 24. 9. 

2016 
Milojka Vaupotič 

2. letniki 
Srečanje s pisateljem Goranom 

Vojnovićem 
SLO 19. 10. 2016 Tanja Bigec 

dijaki 4. va- 

oddelka 

Sodelovanje na komemoraciji ob dnevu 

mrtvih 

SLO, 

OIV 
28. 10. 2016 Tanja Bigec 

cela šola 

(šolsko – 60 

regijsko – 20, 

državno - 4) 

Tekmovanje za Cankarjevo priznanje 

(mentorstvo, popravljanje nalog), 

šolsko 

SLO 

celo leto, 

9. 12. 2016 

25. 1. 2017 

11. 3. 2017 

Klaudija Tivadar, 

slovenisti 

dijaki 2. 

letnikov 

Tekmovanje iz angleščine za 2. letnike 

(mentorstvo, popravljanje nalog, 

organizacija šolskega tekmovanja, 

popravljanje nalog, koordinacija z 

organizatorjem tekmovanja) 

ANG celo leto Liljana Kosič 

dijaki 3. 

letnikov 

Tekmovanje iz angleščine za 3. letnike 

(mentorstvo, popravljanje nalog, 

organizacija šolskega tekmovanja, 

popravljanje nalog, koordinacija z 

organizatorjem tekmovanja) 

ANG celo leto Saša Pergar, anglisti 

izbirno 2. in 3. 

letniki (50) 

Tekmovanje iz nemščine (mentorstvo, 

popravljanje nalog), šolsko, državno 
NEM 

celo leto 

5. 1. 2017 

šolsko 

9. 2. 2017 

državno 

Gita Fras 

dijaki 2. in 3. 

letnikov (160) 

Organizacija projekta Tuji učitelji na 

GFML 

ANG, 

OIV 

8. – 9. 3. 

2017 
Liana Miholič 

dijaki 3. a Izmenjava z gimnazijo z Dunaja NEM 

14.10. – 

16.10.2016 

in 

6.4. – 8.4. 

2017 

Gita Fras 

5 izbranih 

dijakov MUN, Model združenih narodov, Ptuj OIV februar 2017 Lilijana Fijavž 

18 dijakov Tabor DSD 2 NEM 
5. 10. – 7. 

10. 2016 
Gita Fras 
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Kdo? Naslov aktivnosti Predmet Datum Nosilec 

dijaki 1..b, 1.c, 

4.b, 4.va, 4.vb 

(120) 

Oko besede – srečanje mladinskih 

pisateljev (Niko Grafenauer, Breda 

Smolnikar) 

SLO 23. 9. 2016 Irena Štuhec 

5 dijakov MEP Bolgarija OIV 
13.10. – 18. 

10. 2016 
Sonja Ferčak 

3 dijaki MEP Copenhagen OIV 
29.10. – 

5.11.2016 
Mojca Rižnar Nedeljko 

4. letnik – 

frankofoni 

izbirno 

Šolsko tekmovanje iz francoščine 

(mentorstvo, popravljanje nalog) 
FRA 30. 9. 2016 Lidija Kos 

debaterji Debatni turnir, Gimnazija Ormož OIV 22. 10. 2016 Liana Miholič 

izbirno (44) Izbirna strokovna ekskurzija v Pariz in 

Strassbourg 
FRA 

27. – 31. 10. 

2016 
Lidija Kos 

debaterji Debatni turnir, Gimnazija Litija  OIV 19. 11. 2016 Liana Miholič 

5 dijakov Kongres Investiga Madrid 2016 – 

spremstvo dijakov 
OIV 

19. – 24.11. 

2016 
Lilijana Fijavž 

vsi letniki Miklošičevi dnevi SLO 
17. 11. – 

18.11. 2016 
Irena Štuhec 

1. letniki Ogled dokumentarnega filma Franc 

Miklošič – človek in znanstvenik 
SLO 18. 11. 2016 slovenisti 

dijaki 1. 

letnikov 
Pohod k Miklošičevi domačiji v 

Radomerščak 

SLO, 

ŠVZ 
18. 11. 2016 Saša Pergar 

izbirno Priložnostna razstava ob Miklošičevih 

dnevih v šolski knjižnici 
SLO 

17. – 18. 11. 

2016 
Veronika Prijol 

30 dijakov Znanje za mlade – delavnice 

SLO, 

ANG, 

NEM, 

FRA, 

ŠPA, 

RUS 

1. 12. 2016 Aktiv 

debaterji Impromptu, II. Gimnazija Maribor OIV 10. 12. 2016 Liana Miholič 

frankofoni 4. 

letnik izbirno 
Francoska jezikovna diploma – DELF 

(mentorstvo) 
FRA 

10. – 

20.4.2017 
Lidija Kos 

frankofoni 2., 3. 

letnik izbirno 

(18) 

Frankofonski glasbeni festival v 

Ljutomeru 
FRA 10. 5. 2017 Lidija Kos 

izbirno za 

dijake 3. let. 

gim. in pred. 

vzg. (19) 

Strokovna ekskurzija v Berlin NEM 
29. 10. – 1. 

11. 2016 
Gita Fras 

dijaki 2. let. 

gim. 
Slovenci na Dunaju SLO 18. 11. 2016 Tanja Bigec 

dijaki 3. let. 

pred. vzg. 
Strokovna ekskurzija na Dunaj 

SLO, 

ZGO, 

NEM 

10. 12. 2016 Tanja Bigec 
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Kdo? Naslov aktivnosti Predmet Datum Nosilec 

18 dijakov Izpiti DSD 2 (pisni in ustni) NEM 

30. 11. 2016 

in 

9. – 10. 1. 

2017 

Gita Fras 

140 dijakov Muzikal na Dunaju – Evita OIV 

3. 12., 10. 

12., 17. 12. 

2017 

Mojca Rižnar Nedeljko 

 3. va/vb (20) 

Obisk Dedka Mraza za otroke 

zaposlenih Gimnazije Franca Miklošiča 

Ljutomer 

OIV 15. 12. 2016 Saša Pergar 

skupina dijakov 

(12) 

Organizacija proslave ob dnevu 

državnosti 

SLO, 

OIV 

23. 12. 2016 

 
Saša Pergar 

10 dijakov Literarni klub SLO celo leto Irena Štuhec 

debaterji Debatni turnir, Gimnazija Kranj OIV 28. 1. 2017 Liana Miholič 

izbirno (40) 
Ogled gledališke predstave Drakula v 

angleščini 
ANG 2. 2. 2017 Liljana Kosič 

2. letnik gim in 

pred. vzg. 

Prešernovanje – Prešeren v času – 

priprava dramatizacije po razredih 
SLO 6. 2. 2017 

Lilijana Fijavž, Klaudija 

Tivadar, Irena Štuhec, 

Tanja Bigec, Mojca rižnar 

Nedeljko 

izbirno 

Občinska proslava ob slovenskem 

kulturnem prazniku – umetniški 

performans 

SLO, 

LUM 
7. 2. 2017 Irena Štuhec 

10 dijakov Fotografski krožek OIV celo leto Gita Fras 

debaterji 
Mednarodni srednješolski debatni 

turnir, GFML 

ANG, 

OIV 

9. – 11. 3. 

2017 
Liana Miholič 

37 dijakov Izpiti DSD 1(pisno, ustno) NEM 

9. 3. 2017 

14. – 16. 3. 

2017 

Martina Vogrinec 

frankofoni Frankofonski dan v Celju FRA 20. 3. 2017 Lidija Kos 

izbirno Angleška bralna značka ANG marec 2017 Liljana Kosič 

2. letniki Literarno-glasbeni večer 
SLO, 

GLA 
24. 3. 2017 Lilijana Fijavž 

7 dijakov Šolsko tekmovanje iz nemške debate NEM 
3. – 7. 4. 

2017 
Martina Vogrinec 

debaterji 
Državni srednješolski debatni turnir, 

Gimnazija Ptuj 
OIV 

7. – 8. 4. 

2017  
Liana Miholič 

2 dijaka Državno tekmovanje iz nemške debate NEM 
11. 5. -12. 5. 

2017 
Martina Vogrinec 

dijaki 1. let. 

pred. vzg. (40) 

Projektni teden: Otrok, poglej okrog, 

Razkrižje 

SLO, 

GEO, 

ZGO, 

SOC 

3. 10. – 7. 

10. 2016 
Katja Peršak 

cela šola Prireditev ob informativnem dnevu SLO 
10. 2. in 11. 

2. 2017 
Katja Peršak 

dijaki pred. vzg. 

(50) 

Veselo pričakovanje, Pisani tobogan, 

Ustvarjalnice v Puconcih, znanje za 

mlade PV 

SLO celo leto Katja Peršak 
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Kdo? Naslov aktivnosti Predmet Datum Nosilec 

dijaki vseh let. Ustvarjalni natečaji OIV celo leto aktiv 

2 dijakinji 
Šolsko tekmovanje iz španščine Dilo en 

espanol 
ŠPA 10. 3. 2017 Barbara Keršič 

4 dijakinje Španska bralna značka ŠPA 24. 3. 2017 Barbara Keršič 

cela šola 
Slavnostna akademija ob koncu 

šolskega leta, pred dnevom državnosti 
SLO 23. 6. 2017 Tanja Bigec 

cela šola (120 

dijakov) 
Podelitev priznanj najboljšim dijakom OIV 23. 6. 2017 Klaudija Tivadar 

17 dijakov Podelitev diplom DSD 2 NEM 23. 6. 2017 Gita Fras 

20 dijakov Novinarski krožek OIV celo leto 
Tanja Bigec, Ludvik 

Rogan 

dijaki 2. letnika 

obeh 

programov 

Strokovna ekskurzija v Prago OIV 
25. 4.–28.  4. 

2017 
Katja Peršak 

dijaki 2. let. 

obeh 

programov 

Strokovna ekskurzija v Birmingham in  

London 
OIV 

26. 4. – 3. 5. 

2017 Saša Pergar 

5 dijakov 

Organizacija programa in vodenje 

prireditve na 6. krajevnem prazniku KS 

Železne Dveri 

SLO 10. 6. 2017 Saša Pergar 

izbrani dijaki 

(8) 
Nemška debata – Jugend debattiert NEM celo leto Martina Vogrinec 

dijaki 4. a, b, c, 

d, va, vb 
Maturantska ekskurzija Grčija OIV 

1. 9. – 6. 9. 

2016 

Klaudija Tivadar, Vesna 

Vrhovski, Damjan Erhatič, 

Franc Čuš, Danijel 

Berden, Sonja Ferčak 

2 dijaka in 

dijaki 4. letnika 

obeh 

programov 

Slavnostna podelitev maturitetnih 

spričeval splošne in poklicne mature 

2017 

OIV 10. 7. 2017 Klaudija Tivadar 

4.1.2.2 Aktiv naravoslovje 

Kdo? Naslov aktivnosti Predmet Datum Nosilec 

2. letniki gim. Ekskurzija Idrija 
FIZ, KEM, 

GEO 
4.5.2017 Nina Črešnjevec 

3. letniki gim. Ekskurzija Zagreb FIZ 10.3.2017 Simon Ülen 

30 dijakov  

(izbirna kem.) 

Ekskurzija Slovenj Gradec, Vitanje, 

Bad Radkersburg 
KEM 25.11.2016 Nina Žuman 

30 dijakov 

(matura bio.) 

Vaje iz anatomije in fiziologije na 

oddelku za patologijo v SB MS 
BIO 

11.1. in 

16.1.2017 
Marija Meznarič 

2. letnik gim. Projektni dan 
MAT, BIO, 

FIZ, KEM 
17.11.2016 Mateja Škrlec 

3. letnik gim. Projektni dan 
MAT, BIO, 

FIZ, KEM 
26.4.2017 Simon Ülen 

13/2 dijakov 
Šolsko in državno tekmovanje iz 

astronomije 
FIZ 

8.12.2016; 

14.1.2017 
Simon Ülen 

41/9 dijakov 
Šolsko in državno tekmovanje iz 

razvedrilne matematike 
MAT 

6.10. in 

26.11. 2016 
Irena Rauter Repija 

77/8 dijakov Šolsko in državno tekmovanje iz logike MAT 
29.9. in 

12.11. 2017 
Natalija Horvat 
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Kdo? Naslov aktivnosti Predmet Datum Nosilec 

vsi let. gim.  

(150 dijakov) 

Šolsko in državno tekmovanje iz 

poznavanja sladkorne bolezni 
BIO 

14.10. in 

19.11.2016 

Marija Meznarič in Vesna 

Vrhovski 

vsi let. gim.  

(39/14 dijakov) 

Šolsko in državno tekmovanje iz 

biologije 
BIO 

26.1. in 

18.3.2017 

Marija Meznarič in Vesna 

Vrhovski 

30/18 dijakov Šolsko in državno tekmovanje iz flore BIO 

9.11.2016 

in 

13.5.2017 

Marija Meznarič 

1. letniki gim. Fizikalni kenguru FIZ 8.3.2017 Nina Črešnjevec 

vsi razredi 
Regijsko in državno tekmovanje iz 

fizike 
FIZ 

17.3. in 

8.4.2017 
Simon Ülen 

vsi let. gim. in 

pred. vzg.  

Šolsko in regijsko ter državno 

tekmovanje iz matematike 
MAT 

16.3.in 

22.4. 2017 
Nina Črešnjevec 

vsi let. gim. 
Državno tekmovanje Hitro in 

zanesljivo računanje 
MAT 

5.12.2016 

do 

10.2.2017 

in 4.3.2017 

Štefka Štrakl 

4 dijaki 
Izbirno tekmovanje za mednarodno 

kemijsko olimpijado (MKO) 
KEM 13.1.2017 Mateja Godec 

vsi let. gim. 

(120/12 dijakov) 

Šolsko in državno tekmovanje iz 

kemije 
KEM 

6.3. in 

6.5.2017 
Mateja Godec 

dijaki 2. let. gim. 

(15/1 dijakov) 

Šolsko in državno tekmovanje iz 

naravoslovja EUSO 
KEM, BIO, 

FIZ 

22.11.2016 

in 

21.1.2017 

Nina Žuman 

23/14 dijakov 
Regijsko in državno srečanje mladih 

raziskovalcev (ZOTKS) 
KEM, BIO, 

FIZ, OIV 

3.4. in 

15.5.2017 

Mateja Godec, Nina 

Žuman, Marija Meznarič, 

Simon Ülen, Damjan 

Erhatič 

3 dijaki Razpis 45. Krkine nagrade BIO 16.9.2016 Marija Meznarič 

vsi. let. gim. Šolsko tekmovanje BOBER INF 7.11.2016 Damjan Erhatič 

dijaki 4. letnikov Krvodajalska akcija OIV, BIO 11.1.2017 Marija Meznarič 

21 dijakov Delavnice iz logike OIV 17.9.2016 Natalija Horvat 

17 dijakov Delavnice iz razvedrilne matematike OIV 24.9.2017 Irena Rauter Repija 

2. letnik gim. 

(izbirna inf.) 

Urejanje šolske spletne strani in 

multimedijskega centra 
OIV celo leto Ludvik Rogan 

 2 dijakinji EKO krožek OIV celo leto Mateja Godec 

 2 dijakinji Projekt Pozor(!)ni za okolje projekt celo leto Mateja Godec 

 2 dijakinji Projekt ETZO projekt celo leto Mateja Godec 

5 dijakov Krožek prve pomoči OIV celo leto Sonja Koroša 

cela šola 

Delavnice na prireditvah Znanje za 

mlade, Informativni dan, Kulturni 

maraton, Poletni jezikovni in 

raziskovalni tabor GFML, delavnice po 

osnovnih šolah ipd. 

OIV celo leto Aktiv 

cela šola Učna pomoč 
KEM, MAT, 

OIV 
celo leto 

Nina Žuman, Nina 

Črešnjevec 

4. vb Dodatni pouk iz matematike MAT celo leto Viktorija Ternar Horvat 

8 dijakov  OIV fizika FIZ celo leto Simon Ülen 

23 dijakov 
Zvezdno nebo nad GFML – 

astronomski večer 
FIZ, OIV 3.3.2017 Simon Ülen 

25 dijakov Vodenje tutorstva OIV celo leto Nina Črešnjevec 

Cela šola Zdrava šola OIV celo leto Vesna Vrhovski 
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4.1.2.3 Aktiv družboslovje in aktiv športnih pedagogov 

Kdo? Naslov aktivnosti Predmet Datum Nosilec 

4. letnik 
Maturantska ekskurzija Krf, Meteora 

ali Španija 

ŠVZ, 

OIV 

30.8.2016 - 

6.9.2016 
Franc Čuš 

3. letnik 
Projekt Youth Start – Izzivi 

podjetnosti za mlade 
OIV celo leto 

Karmen Stolnik, Sonja 

Ferčak, Nina Žuman, 

Lilijana Fajdiga 

cela šola Sprejem dijakov 1. letnikov OIV 3.9.2016 Barbara Špilak 

2. letnik Projekt Danska od blizu OIV 3.9. - 11.9.2016 Franc Čuš 

3. letniki 
Obisk predsednika državnega zbora 

RS dr. Milana Brgleza 
SOC 9.9.2016 Jernej Jakelj 

2. d 
DokuDOC festival dokumentarnega 

flma 
FILM 9.9.2016 Ludvik Rogan 

1. letniki gim. "Spoznajmo Lotmerk" 

GEO, 

ZGO, 

LUM, 

ŠVZ 

15.9.2016 Simona Pihlar 

2. in 3. letniki Ogled razstave Joan Miro LIS 16.9.2016 Tanja Trajbarič Lopert 

3. letniki 
Obisk sejma SOBRA v Gornji 

Radgoni 
OIV 22.9.2016 Franc Čuš 

2.vb Dan brez avtomobila - projekt DOT 22.9.2016 Jernej Jakelj 

3. letniki 

Dialog z državljani z evropskim 

komisarjem za izobraževanje, kulturo, 

mlade in šport Tiborjem 

Navracsicsem in ministrico RS za 

izobraževanje, znanost in šport Majo 

Makovec Brenčič 

SOC 23. 9. 2016 Jernej Jakelj 

izbrani dijaki 

pred. vzg. 

Delavnica Spoznajmo kulturo 

Združenega kraljestva 
DOT 26.9.2016 Jernej Jakelj 

4. letniki 
Ogled gledališke predstave Grenki 

sadeži pravice 
OIV 27.9.2016 Franc Čuš 

2. letniki 
EAThink delavnica Inštituta za 

trajnostni razvoj 
ŠOK 29.9.2016 

Mateja Godec in Sonja 

Ferčak 

1. letniki pred. 

vzg.  
»Spoznajmo Lotmerk« 

GEO, 

ZGO, 

LUM, 

ŠVZ 

5.10.2016 Simona Pihlar 

izbirno Simbioza giba OIV 11.10.2016 Sonja Ferčak 

izbirno Konferenca MEP Bolgarija OIV 
13.-

18.10.2016 
Sonja Ferčak 

izbrani dijaki 
Sodelovanje prireditvi ob 60.letnici 

OE ZRSŠ Murska Sobota 
OIV 14.10.2016 Borut Slavic 

vsi letniki Kasaške dirke v Ljutomeru OIV 16.10.2016 Zvonko Kustec 
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Kdo? Naslov aktivnosti Predmet Datum Nosilec 

4. letniki Ekskurzija na Goričko in Porabje 
ZGO 

(matura) 
28.10.2016 Franc Čuš 

4. letniki 

Predavanje Gradnja HE na Muri DA 

ali NE 

 

GEO in 

BIO 

matura 
9.11.2016 Franc Čuš 

izbrani dijaki 
Dialog mladih s predsednikom vlade 

RS dr. Mirom Cerarjem 
SOC 16.11.2016 Jernej Jakelj 

3. letniki Projektni dnevi 

ZGO 

SOC 

GEO 

17. in 

18.10.2016 
Danilo Obal 

izbirno 
Področno tekmovanje v rokometu za 

dijakinje 
OIV 18.11.2016 Svetlana Krstić 

izbirno 
Področno tekmovanje v rokometu za 

dijaka 
OIV 22.11.2016 Andrej Kos 

izbrani dijaki 
Predstavitev šole na IZUM v Murski 

Soboti 
OIV 22.11.2016 

Lilijana Fajdiga in Franc 

Čuš 

izbirno 
Sodelovanje gledališke šole na 

KORNfestu v Slovenski Bistrici 
OIV 26.11.2016 Franc Čuš 

cela šola Znanje za mlade OIV 1.12.2016 Aktiv 

cela šola GFML se predstavi OIV 1.12.2016 Borut Slavic 

izbirno Srednješolsko prvenstvo v šahu OIV 3.12.2016 Andrej Kos 

cela šola Anina zvezdica – humanitarna akcija OIV 5.12.2016 
Sonja Ferčak in Lilijana 

Fajdiga 

izbrani dijaki 
Področno tekmovanje v košarki za 

dijakinje 
OIV 8.12.2016 Niko Peterka 

izbrani dijaki Tekmovanje v odbojki za dijakinje OIV 13.12.2016 Saša Vrbnjak 

prijavljeni 

dijaki 
Šolsko tekmovanje iz EKOkviza OIV 13.12.2016 Sonja Ferčak 

izbirno Državno tekmovanje v judu OIV 14.12.2016 Andrej Kos 

izbrani dijaki 
Pomursko srednješolsko tekmovanje 

v košarki za dijake 
OIV 16.12.2016 Jernej Jakelj 

izbrani dijaki 
Pomursko srednješolsko tekmovanje 

v odbojki za dijake 
OIV 20.12.2016 Andrej Kos 

vsi 

Proslave pred dnevom samostojnosti 

in ogled gledališke predstave 

Slovenska literatura od A do Ž v 

izvedbi Špas teatra 

OIV 23.12.2016 Zvonko Kustec 

izbrani dijaki 
Sodelovanje na radijski oddaji 

Gymnasium.eu 
OIV 4.1.2017 Jernej Jakelj 

izbrani dijaki 
Področno tekmovanje v badmintonu 

za dijake in dijakinje 
OIV 9.1.2017 Saša Vrbnjak 

izbrani dijaki Četrtfinale v odbojki za dijake OIV 12.1.2017 Andrej Kos 
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Kdo? Naslov aktivnosti Predmet Datum Nosilec 

izbrani dijaki Četrtfinale v rokometu za dijake OIV 12.1.2017 Andrej Kos 

prijavljeni 

dijaki 
Šolsko tekmovanje v geografiji OIV 17.1.2017 Simona Pihlar 

prijavljeni 

dijaki 
Mednarodna likovna kolonija LIS 

18.1. – 

20.1.2017 
Tanja Trajbarič Lopert 

prijavljeni 

dijaki 
Šolsko tekmovanje v zgodovini OIV 19.1.2017 

Suzana Rauter in Danilo 

Obal 

prijavljeni 

dijaki 
Zimski športni vikend OIV 20.1.2017 Saša Vrbnjak 

cela šola 
Muzikal v izvedbi II. gimnazije 

Maribor 
OIV 23.1.2017 Zvonko Kustec 

izbrani dijaki 
Državno srednješolsko tekmovanje v 

badmintonu 
OIV 24.1.2017 Saša Vrbnjak 

izbrani dijaki 
Regijsko dijaško tekmovanje v 

malem nogometu 
OIV 7.2.2017 Niko Peterka 

cela šola Pustna povorka OIV 28.2.2017 Franc Čuš 

cela šola 
Razstava plakatov klimatske 

spremembe in globalno segrevanje 
OIV 

1.3 do 

31.3.2017 
Franc Čuš 

1., 2., 3. letnik 

gimn. program 
Teden OIV na GFML OIV 6.3.-10.3.2017 Franc Čuš 

1. letniki Zdravniški pregledi  6.3.-13.3.2017 Franc Čuš 

3. letniki Filmski festival Students cuts OIV 7.3.2017 Ludvik Rogan 

1., 2., 3. letnik 

gimn. program 
Športni dan ŠVZ 6.-10.3.2017 Andrej Kos 

izbrani dijaki 
Sodelovanje na radijski oddaji 

Gymnasium.eu 
OIV 8.3.2017 Jernej Jakelj 

1.letniki gimn. 

program 

Ekskurzija romanika in gotika v 

Prekmurju 
LUM 9./10.3.2017 Tanja Trajbarič Lopert 

2. letniki Ekskurzija v Maribor 

ZGO 

GEO 

KIZ 

10.3.2017 Suzana Rauter 

3. letniki Ekskurzija v Zagreb 
SOC 

FIZ 
10.3.2017 Jernej Jakelj 

izbrani oddelki Predstavitev ameriškega nogometa ŠVZ 13.3.2017 Saša Vrbnjak 

izbrani dijaki 
Državno dvoransko tekmovanje v 

lokostrelstvu za srednješolce 
OIV 18.3.2017 Andrej Kos 

izbrani dijaki 
Finalno tekmovanj v streljanju z 

zračno puško 
OIV 21.3.2017 Svetlana Krstić 

izbrani oddelki 
Mladi zdravniki na Papui Novi 

Gvineji 
GEO 23.3.2017 Franc Čuš 

1. letniki PISA OIV 28.3.2017 Aleš Kustec 
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Kdo? Naslov aktivnosti Predmet Datum Nosilec 

3. letniki Predstavljajte si svet brez korupcije 
izbirni 

predmet 
29.3.2017 Ludvik Rogan 

4. letniki Ekskurzija v Velenjsko kotlino 
GEO 

matura 
31.3.2017 Danilo Obal 

prijavljeni 

dijaki 

Ogled SNG in Lutkovnega gledališča 

v Mariboru 
OIV 14.4.2017 Franc Čuš 

izbirno 

Premiera gledališke predstave Retro 

kaseta in otvoritev dijaške likovne 

razstave 

OIV 19.4.2017 Tanja Trajbarič Lopert 

1. in 3. letniki 

Ogled mladinskih gledaliških 

predstav regijskega srečanja Vizij 

2017 

SLO 20.4.2017 Franc Čuš 

1. letniki gimn. 
Projektni dnevi antična kulturna 

tradicija 

ZGO 

GEO 

LUM 

GLA 

ŠVZ 

24.4.-

25.4.2017 
Suzana Rauter 

1. letniki 
Izbirna ekskurzija v RIM, Vatikan, 

Neapelj, Pompeje in Vezuv 
OIV 

26.4.-

29.4.2017 
Suzana Rauter 

1. letniki gimn. Športni dan ŠVZ 4.5.2017 Niko Peterka 

3. letniki – 

izbrani oddelki 

Prireditev ob dnevu Evrope z 

evroposlanko Tanjo Fajon – EU 

forum 

SOC 5.5.2017 Sonja Ferčak 

izbrani dijaki Pomursko tekmovanje v atletiki OIV 9.5.2017 Andrej Kos 

izbrani dijaki Finalno tekmovanje atletiki za dijake OIV 17.5.2017 Andrej Kos 

cela šola Predaja ključa OIV 19.5.2017 Franc Čuš 

izbrani dijaki 
Zaključek tekmovanja v poznavanju 

sodobne zgodovine Pot v prihodnost 
OIV 20.5.2017 Franc Čuš 

cela šola 
Maraton treh src v Radencih – športni 

dan 
ŠVZ 20.5.2017 športni pedagogi 

1., 2., 3. letnik 

pred. vzg. 
Športni dan ŠVZ 23.5.2017 Saša Vrbnjak 

izbrani dijaki 
100-letnica Majniške deklaracije – 

prireditev 
OIV 28.5.2017 Franc Čuš 

2. letniki gimn. Športni dan ŠVZ 29.5.2017 Niko Peterka 

1. letniki gimn. Ekskurzija Ptuj in Krapina 
ZGO 

GEO 
30./31.5.2017 Suzana Rauter 

3. letnik / 

prijavljeni 

dijaki 

Geografski tabor GEO 2.6.2017 Danilo Obal 

izbrani dijaki 
Lokostrelstvo na prostem – državno 

tekmovanje 
OIV 4.6.2017 Andrej Kos 
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Kdo? Naslov aktivnosti Predmet Datum Nosilec 

3. letnik gimn. Športni dan ŠVZ 6.6.2017 Saša Vrbnjak 

1. letniki 
Športno popoldne za starše in dijake 

1. letnikov 
OIV 8.6.2017 Saša Vrbnjak 

2. letniki gimn. 
Bogatajevi dnevi zaščite in reševanja 

v Murski Soboti 
OIV 9.6.2017 Franc Čuš 

prijavljeni 

dijaki 

Ogled likovne razstave Salvador Dali 

v Lendavi 
LIS 9.6.2017 Tanja Trajbarič Lopert 

izbrani dijaki 
Prireditev ob 5. krajevnem prazniku 

Krajevne skupnosti Železne dveri 
OIV 10.6.2017 

Zvonko Kustec, Borut 

Slavic, Saša Pergar 

izbrani dijaki Nastop na Artkampu v Mariboru OIV 11.6.2017 Franc Čuš 

izbrani dijaki 
Srednješolsko pomursko tekmovanje 

v odbojki na mivki 
OIV 13.6.2017 Saša Vrbnjak 

izbrani dijaki 
Podelitev naziva Šola ambasadorka 

Evropskega parlamenta 
OIV 16.6.2017 

Sonja Ferčak in Jernej 

Jakelj 

3. letniki – 

izbrani oddelki 

Predavanje Simona Drevna o Zahodni 

Sahari 
SOC 19.6.2017 Jernej Jakelj 

2. d Premiera filma o Muri FILM 21.6.2017 Ludvik Rogan 

cela šola Kulturni maraton OIV 
21. in 

22.6.2017 
Franc Čuš 

cela šola 

Slavnostna akademija ob koncu 

pouka in proslava pred dnevom 

državnosti 

OIV 23.6.2017 Zvonko Kustec 

prijavljeni 

dijaki 
Mednarodni arhivski tabor 

OIV, 

ZGO 

23. do 

28.6.2017 
Suzana Rauter 

učenci OŠ Polteni jezikovni in raziskovalni tabor 

ANG, 

RUS, 

FRA, 

MAT, 

FIZ, INF 

28. do 

30.8.2017 
Franc Čuš 

izbrani dijaki Reflektor OIV celo leto Aleš Kustec 

prijavljeni 

dijaki 
Šolske glasbene skupine OIV celo leto Borut Slavic 

prijavljeni 

dijaki 
Skupina za multimedijo OIV celo leto Borut Slavic 

prijavljeni 

dijaki 
Radijska oddaja Glas GFML OIV celo leto Franc Čuš in Borut 

Slavic 

prijavljeni 

dijaki 
Gledališka šola OIV celo leto Franc Čuš in Mojca 

Kasjak 

prijavljeni 

dijaki 

Izdelava raziskovalnih nalog in 

sodelovanje na tekmovanju ZOTKS 

SOC 

PSI 

GEO 

celo leto 
Sonja Ferčak 

Jasna Vogrinec 

Franc Čuš 

3. letniki Prostovoljno delo v DSO Ljutomer 
SOC, 

OIV 
celo leto Sonja Ferčak 
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Kdo? Naslov aktivnosti Predmet Datum Nosilec 

cela šola Naj razred GFML 2017 OIV celo leto Franc Čuš 

4.1.3. Strokovna izobraževanja 

Šola je za vse zaposlene organizirala izobraževanji: 

− Učinkovito komuniciranje v šoli – Elena Kecman, 19.8.2016 

− Formativno spremljanje znanja – Leonida Novak, 29.8.2016 

ter za starše in zaposlene: 

− Reproduktivno učenje – dr. Ranko Rajović, 24.10.2016 (v sodelovanju z OŠ Stročja vas) 

− Tanka črta odgovornosti – mag. Jani Prgič, 10.11.2016 

− Odvisnost od novodobnih medijev – društvo Logout, 8.12.2016 

4.1.3.1 Aktiv jezikoslovje 

Udeleženec Vrsta izobraževanja 

L. Fijavž 
− Študijsko srečanje – angleščina 

− Kulturni bazar, 30. 3. 2017 

S. Pergar 

− Študijsko srečanje – slovenščina 

− Študijsko srečanje – angleščina 

− Razumevanje filma 

− Predstavitev učbenika Barve jezika 

M. Rižnar 

Nedeljko 

− Kulturni bazar, 30. 3. 2017 

− Predavanje za profesorje na MEP Copenhagen 

K. Peršak 

− Pripovedovanje z lutko 

− Predstavitev učbenika Barve jezika 2 

− Kulturni bazar, 30. 3. 2017 

− Predstavitev projekta Gleda(l)išče 

− Poti h gledališki pedagogiki 

T. Bigec 
− Bergola, Vzgoja za film 

− Študijsko srečanje – slovenščina 

L. Kos − Študijsko srečanje – francoščina 

L. Miholič 
− Kulturni bazar, 30. 3. 2017 

− Seminar za debatne mentorje v okviru WDSA  

G. Fras 

− Nemščina na splošni maturi – izobraževanje zunanjih ocenjevalcev 

− Študijsko srečanje – nemščina 

− DSD 2, 8. 9. 2016, 20. in 21. 4. 2017 

− Izobraževanje za tekmovanje Jugend debattiert 

− Nemščina na splošni maturi – izobraževanje zunanjih ocenjevalcev 

K. Tivadar 
− Slovenščina - ocenjevanje na maturi 2017 (zunanji ocenjevalci, 3 izvedbe) 

− Študijsko srečanje - slovenščina 

I. Štuhec 

− Slovenščina - ocenjevanje na maturi 2017 (zunanji ocenjevalci, 3 izvedbe) 

− Liki v slovenski mladinski književnosti, Oko besede 

− Študijsko srečanje – slovenščina 

− Kulturni bazar, 30. 3. 2017 

− Poti h gledališki pedagogiki, 9. 5. 2017 

L. Kosič 

− Študijsko srečanje – angleščina 

− ATS – 29. 8. 2016, 25. 10. 2016, 17. 11. 2016, 6. 12. 2016, 5. 4. 2017 

− Kulturni bazar, 30. 3. 2017 

− DSD 2 – 8. 9. 2016 

M. Vogrinec 

− Študijsko srečanje – nemščina 

− Formativno spremljanje 

− Izobraževanje za tekmovanje Jugend debattiert 

− DSD 1 – 7. 2. 2017 
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Udeleženec Vrsta izobraževanja 

− Nemščina na poklicni maturi, 3. 4. 2017  

− Nemščina na splošni maturi – izobraževanje zunanjih ocenjevalcev 

4.1.3.2 Aktiv naravoslovje 

Udeleženec Vrsta izobraževanja 

M. Godec 

− NAMA - Konferenca učiteljev naravoslovja in matematike 

− Regijsko srečanje projekta ATS 2020 z vzorčno uro 

− Delovno srečanje projekta ATS 2020 s skrbnico projekta -2x 

− Predmetna srečanja v okviru projekta ATS 2020 

− Študijsko srečanje kemija 

− Kemija na maturi 

− RIC seminar za zunanje ocenjevalce – 2x 

N. Žuman 

− NAMA - Konferenca učiteljev naravoslovja in matematike 

− Youth Start 

− Študijsko srečanje kemija 

− Kemija na maturi 

− RIC seminar za zunanje ocenjevalce – 2x 

I. Rauter Repija 

− Študijsko srečanje 

− KUPM 2016 

− Matematika v šoli in na poklicni maturi 

Š. Štrakl 

− Študijsko srečanje 

− KUPM 2016 

− Regijsko srečanje projekta ATS 2020 z vzorčno uro 

− Delovno srečanje projekta ATS 2020 s skrbnico projekta- 2x 

− Predmetna srečanja v okviru projekta ATS 2020 

M. Meznarič − NAMA - Konferenca učiteljev naravoslovja in matematike 

V. Vrhovski 

− NAMA - Konferenca učiteljev naravoslovja in matematike 

− Projekt Zdrava šola – izobraževanja/srečanja (3x) in srečanje Zdravih šol Pomurja 

− Promocija zdravja v šolskem okolju 

V. Ternar Horvat 

− Študijsko srečanje 

− Matematika v šoli in na poklicni maturi 

− NA-MA POTI – Delovno srečanje RVIZ 

N. Črešnjevec 
− Študijsko srečanje 

− Matematika v šoli in na poklicni maturi 

N. Horvat 

− Študijsko srečanje 

− KUPM 2016 

− Mednarodni simpozij na OŠ Črenšovci 

S. Ülen 

− Mladinski raziskovalni fizikalni tabor 

− Študijsko srečanje fizika 

− Strokovno srečanje DMFA Slovenije 

L. Rogan − Kinokatedra za pedagoge 

4.1.3.3 Aktiv družboslovje in aktiv športnih pedagogov 

Udeleženec Naziv izobraževanja 

A. Kustec − Študijska skupina filozofija 

A. Kos 
− Študijsko srečanje športnih pedagogov 

− Ultimate frizbi 

D. Obal 

− Študijska skupina ZGO 

− Slovenska osamosvojitev in domoljublje – pristopi k poučevanju 

− Razvoj individualnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig kompetenc na področju 

kulture 

J. Jakelj 

− Kinokatedra za pedagoge 

− Razvoj individualnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig kompetenc na področju 

kulture 

− Državna predmetna komisija splošne mature (SOCIOLOGIJA) – delovna srečanja 
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Udeleženec Naziv izobraževanja 

− Posvet tajnikov splošne mature 

− Pomočnik glavnega ocenjevalca pri maturitetnem predmetu sociologije – 9x 

N. Peterka − Študijsko srečanje športnih pedagogov 

S. Vrbnjak − Študijsko srečanje športnih pedagogov 

S. Pihlar − Študijska skupina GEO 

S. Ferčak 

− Študijsko srečanje SOC 

− Youth Start 

− Konferenca dobre prakse pri izobraževanju beguncev in migrantov »Znanje za moje 

sanje« 

− Šola ambasadorka EP – 2x 

− Geografija v šoli 

− Nacionalni posvet – vključevanje Romov in migrantov v šole 

S. Rauter 

 

− Študijska skupina ZGO 

− ATS 2020 

− Domoljublje v šolah 

S. Krstić 

− Študijsko srečanje športnih pedagogov 

− Študijska skupina za ples 

− Učiteljski tečaj Kundalini joge 

T. Trajbarič 

Lopert 
− Študijske skupine UMZG in LIS 

J. Vogrinec 

− Drugi predmet na poklicni maturi – sestava vprašanj za ustni del – 2x 

− Preventivni program To sem jaz (v okviru projekta Zdrava šola) 

− Dnevi Leona Lojka – strokovno srečanje 

− Študijska skupina za psihologijo 

Franc Čuš 

− Kinokatedra za pedagoge 

− Razvoj individualnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig kompetenc na področju 

kulture 

− Projekt Gleda(l)išče 

4.2. 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 
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  Letnik 

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

OP 
O

K 

D. 

s. 
OP 

O

K 

D. 

s. 
OP 

O

K 

D. 

s. 
OP 

O

K 

D. 

s. 
OP 

O

K 

D. 

s. 

S
T

R
O

K
O

V
N

I 
M

O
D

U
L

I/
O

B
V

E
Z

N
I 

Veščine 

sporazumevanja 

 

SLO       34      

102   PED       34      

PSI          34   

Pedagogika in 

pedagoški  

pristopi v predšolskem 

obdobju 

      34   68   102   

Razvoj in učenje pred. 

otrok 
      70   66   136   

Varno in zdravo okolje       34   68   102   

Kurikulum oddelka v 

vrtcu 
34   34      34   102   

Igre za otroke       34   34   68   

Ustvarjalno 

izražanje 

GL

A 
68   68  34 31      

408  68 LIK    68  34 31      

SLO       9      

PLE 68   34   31      

Matematika za otroke       34   34   68   

Jezikovno izražanje 

otrok 
      34   34   68   

Naravoslovje za otroke    68         68   

Družboslovje za otroke    68         68   

IKT 68            68   

O
D

P
R

T
I 

K
U

R
IK

U
L

 Poskusi za otroke     70         70  

Ustvarjamo za 

otroke 

PLE 

 

 
      105 

  34  

 

140  

GL

A 
35    

LIK 35    
 

SLO 35    

Otroci v vrtcu        35      35  

Inštrument  12   12   12   5   41  

Sodobni izzivi           34   34  

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

IZ
B

IR
N

I 

M
O

D
U

L
 Likovno izražanje           

102   102   

Šport za otroke          

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

 Skupaj OP + OK  1151  1147 68 947  949  4194 68 

 
Obremenitev na 35 

tednov  
32,9  32,8  27,1  27,1     

 PRAKTIČNO USP. 18   38   162   162   380   

 INTERESNE DEJ. 96   96   96   64   352   

Tudi v tem šolskem letu smo veliko pozornosti namenili praktičnemu pouku v šoli, saj menimo, da je 

pomembno, da dijaki tekom šolanja pridobijo čim več praktičnih izkušenj za poklic, za katerega se izobražujejo. 

Prednost je predvsem v tem, da si dijaki praktične izkušnje pridobivajo ob pomoči profesorjev, ki jih usmerjajo 

in jim svetujejo. Tako smo tudi v tem šolskem letu organizirali različne dejavnosti, ko so nas obiskali otroci iz 

vrtca oziroma smo se z dijaki odpravili v vrtce. Z dijaki smo tako izvedli Ustvarjalnice, ko so nas na šoli obiskali 

otroci iz vrtcev okolice Ljutomera in učenci OŠ Cvetko Golar Ljutomer. V mesecu maju smo organizirali 

dogodek Ustvarjamo skupaj na GFML!, ko smo z otroki iz Vrtca Ljutomer in učenci 1. razreda OŠ Ivan Cankar 

Ljutomer porisali s kredami šolsko parkirišče in izvedli različne igre, ki so se jih igrali naši dedki in babice. V 

mesecu maju smo obiskali vrtec Brezovci, kjer so se zbrali otroci iz vrtcev pri OŠ Puconci in smo tako skupaj 

ustvarjali, plesali in se igrali različne športne igre. Izvedli smo tudi naravoslovne delavnice za predšolske otroke 

in sicer v vrtcih in tudi na šoli. Z dijaki smo si ogledali dva vrtca: vrtec pri OŠ Stročja vas in Vrtec občine 

Moravske Toplice, kjer so jim bile predstavljene dnevne aktivnosti, hkrati pa so bili tudi aktivni opazovalci v 
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skupinah. Odpravili smo se v Maribor, kjer so dijaki pobližje spoznali Montessori pedagogiko in Waldorfsko 

pedagogiko z ogledom vrtca in šole, ki delujeta po teh dveh pedagogikah. Še več praktičnih izkušenj so si dijaki 

nabirali s praktičnim usposabljanjem z delom, ki so ga opravljali v vrtcu, katerega so si sami izbrali. Letos smo 

prvič 18 dijakom omogočili, da so si praktične izkušnje nabirali v tujini in sicer v Angliji v mestu Leeds v okviru 

projekta Erasmus +. Dijaki, ki so se mobilnosti udeležili, so bili te izkušnje veseli, saj so spoznali, kako poteka 

delo v drugih vrtcih, se seznanili z angleškim šolskim sistemom in spoznavali drugo kulturo.  

Za dijake smo organizirali projektne dneve, kjer so se pobližje spoznali s primeri dobrih praks iz vrtcev, 

spoznavali mesto Ljutomer in njegovo okolico ter planirali različne dejavnosti, ki so jih nato izvedli v vrtcih. 

Prav tako smo se odpravili raziskovat mesto Celje in se udeležili Pikinega festivala v Velenju. Opravili smo se 

tudi na Dunaj, kjer so si dijaki ogledali mesto, prirodoslovni muzej, otroške delavnice in tudi muzikal. 

Da je bil pouk za dijake še bolj zanimiv, smo tudi veliko medpredmetno načrtovali, določene vsebine je izvedlo 

več profesorjev skupaj, kar je pomenilo tudi več načrtovanj in dogovarjanj med profesorji. Nadgradnja 

medpredmetnih povezovanj je bila tudi priprava okrogle mize na določeno temo, ki so jo pripravili in izvedli 

dijaki sami. 

Pouk smo popestrili še s ponudbo različnih interesnih dejavnosti, tako da so se dijaki lahko priključili k 

različnim dejavnostim, ki smo jih pripravili za njih. Obiskovali so lutkovni abonma, prepevali v pevskem zboru, 

igrali na Orffove inštrumente v Orffovi skupini in se udeležili sedaj že tradicionalne Vzgojiteljade v Celju. Ker 

dijaki zelo radi tudi nastopajo, so imeli možnost, da nastopijo na dveh predstavah, ki smo ju pripravili za 

predšolske otroke in sicer Veselo pričakovanje v mesecu decembru in Pisani tobogan v mesecu aprilu, prav tako 

so lahko nastopili še na informativnih dnevih in drugih prireditvah šole. 

4.2.1. Izvedene dejavnosti 

Kdo? Naslov aktivnosti Predmet Datum Nosilec 

2. letnik PV (41) Ekskurzija v Celje in Velenje 
ID, SLO, 

ZGO, USI 
23. 9. 2016 Katja Peršak 

3. letnik PV Otroci v vrtcu OK 
26.–30. 9. 

2016 

Mojca Vizjak Horvat 

in Barbara Špilak 

1. letnik PV (41) Projektni dan Razkrižje 
ID, SLO, 

ZGO, USI 
4. 10. 2016 Katja Peršak 

1. letnik PV (41) Projektni dan Spoznajmo Ljutomer ID, SLO, ZGO 5. 10. 2016 Simona Pihlar 

Izbrani dijaki (18) Mobilnost dijakov v Anglijo PUD 
15.–29. 10. 

2016 

Barbara Špilak in 

Liljana Fajdiga 

izbrani dijaki PV (12) 
Srečanje srednjih vzgojiteljskih šol 

Vzgojiteljada v Celju 
ID 

20. 10. 

2016 

Tatjana Rozmarič 

Poštrak 

3. letnik PV (37) Predbožični Dunaj in muzikal ID 
24. 11. 

2016 

Tatjana Rozmarič 

Poštrak 

dijaki program 

predšolska vzgoja 

Delavnice na prireditvah Znanje za 

mlade, Informativni dan, Kulturni 

maraton 

ID 1. 12. 2016 Aktiv VZG 

3. letnik PV (37) Dan odprtih vrat VDC Ljutomer ID 8. 12. 2016 Nina Pečnik 

3. vb (18) Obdarovanje otrok zaposlenih UZO 
15. 12. 

2016 
Karolina Erjavc 

izbrani dijaki PV (42) 
Veselo pričakovanje v KD Sveti Jurij 

ob Ščavnici 
ID 

19. 12.  

2016 
Barbara Špilak 

izbrani dijaki PV (42) Veselo pričakovanje v KD Ljutomer ID 
20. 12. 

2016 
Barbara Špilak 

4. let. PV (51) Delavnica Moja karierna pot ID 17. 1. 2017 Barbara Špilak 
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Kdo? Naslov aktivnosti Predmet Datum Nosilec 

2. let. PV (50) Projektni teden 

ID, PUD, 

KOV, PSI, 

SLO 

7. – 13. 3. 

2017 
Mojca Vizjak Horvat 

3. letnik PV (37) Projektni dan 
ID, KOV, USI, 

UZO 
7. 3. 2017 

Mojca Vizjak Horvat 

in Katja Peršak 

3. letnik PV (37) Ustvarjalnice v šoli 
ID, KOV, USI, 

UZO 

8.–9. 3. 

2017 

Mojca Vizjak Horvat 

in Katja Peršak 

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

Toplice 

ID, KOV, 

PUD 
10. 3. 2017 Mojca Vizjak Horvat 

3. let. PV (37) Ekskurzija v Maribor 
ID, KOV, 

PPO, RUP 
10. 3. 2017 Nina Pečnik 

2. letnik PV (50) Zdravstvena vzgoja ID 
20. in 23. 3. 

2017 
Sonja Koroša 

3. letnik PV (6) 

Delavnice na temo prijateljstva za 

učence od 1. do 5. razreda OŠ Mala 

Nedelja 

ID, PPO, RUP 6. 4. 2017 
Nina Pečnik in 

Liljana Fajdiga 

2. letnik PV (6) 
Naravoslovne delavnice na OŠ Ivan 

Cankar 
ID, POT 6. 4. 2017 Nina Žuman 

1.va, 2.vb, 3.va (19) 
Državno srečanje Orffovih skupin 

Orffomanija v Ljubljani 
ID 19. 4. 2017 Mojca Vizjak Horvat 

1.va, 2.vb, 3.va (19) 

Sodelovanje na prireditvi Vrtca 

Ljutomer ob svetovnem dnevu 

Zemlje 

ID 21. 4. 2017 Mojca Vizjak Horvat 

2. letnik PV (6) 
Naravoslovne delavnice na OŠ 

Bistrica 
ID, NOT, POT 21. 4. 2017 Nina Žuman 

izbrani dijaki PV (40) Pisani tobogan v KD Ljutomer ID 24. 4. 2017 Barbara Špilak 

1., 2. in 3. letnik PV 

(128) 

Ogled predstave OŠ Cvetko Golar 

Rumeno Čudo v KD Ljutomer 
ID 15. 5. 2017 Barbara Špilak 

izbrani dijaki (29) S pesmijo v nov dan ID 15. 5. 2017 Tatjana Rozmarič 

Poštrak 1. in 2. letnik PV (91) Ustvarjamo skupaj na GFML! ID 17. 5. 2017 Barbara Špilak 

2. letnik PV (8) in 3. 

letnik PV (37) 
Tradicionalno srečanje v Brezovcih 

ID, KOV, USI, 

UZO 
26. 5. 2017 Karolina Erjavc 

1. letnik PV (41) Ogled vrtca Stročja vas 
ID, KOV, 

PUD 
8.6.2016 Mojca Vizjak Horvat 

3. letnik PV (37) 
Ročno tkanje na statvah v VDC 

Ljutomer 
ID 

6. in 7. 6. 

2017 
Nina Pečnik 

2. letnik PV (41) 
Naravoslovne delavnice za 

predšolske otroke 
ID, NOT, POT 7. 6. 2017 Nina Žuman 

1. letnik PV (6) in 3. 

letnik PV (6) 
Poslikava vhoda na OŠ Cvetko Golar ID 7. 6. 2017 Karolina Erjavc 

izbrani dijaki (45)  Pevski zbor ID celo leto Tatjana Rozmarič 

Poštrak 1.va, 2.vb, 3.va (19) Orffova skupina ID celo leto Mojca Vizjak Horvat 

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

letnik in 4. letnik PV 

(179) 

Lutkovni abonma ID celo leto 

(5 predstav) 

Tatjana Rozmarič 

Poštrak 
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4.2.2. Izobraževanje strokovnih delavcev 

Udeleženec Naziv izobraževanja 

B. Špilak 

- Uvodna konferenca projekta OPK 

- 2. delovno srečanje v okviru projekta OPK 

- 2. strokovno srečanje razvojnih in pilotnih šol programa OPK 

- Mednarodna konferenca v Črenšovcih 

- XIX. posvet pomočnikov ravnateljev 

- Neformalno srečanje Erasmus+ koordinatorjev 

- Delovno srečanje skupine Dosežki učencev programa OPK 

- Delovno srečanje skupine Dosežki učencev programa OPK 

- 3. strokovno srečanje razvojnih in pilotnih šol programa OPK 

- Delovno srečanje skupine Dosežki učencev programa OPK 

- Delovno srečanje skupine Dosežki učencev programa OPK 

M. Vizjak 

Horvat 

- Kakovostna izvedba zaključevanja v poklicnem in strokovnem izobraževanju, v programu  

Predšolska vzgoja 

- Študijsko srečanje za organizatorje PUD – Predšolska vzgoja 

- Regijsko delovno srečanje organizatorjev 

- praktičnega usposabljanja z delom in mentorjev dijakom na PUD pri delodajalcih 

- Kakovostna izvedba zaključevanja v poklicnem in strokovnem izobraževanju, v programu 

Predšolska vzgoja (Modul 3) 

K. Erjavc 
- Študijsko srečanje za srednješolske učitelje likovne umetnosti in formativno spremljanje 

dijakov 

S. Krstić 
- Učiteljski tečaj Kundalini joge 

- Mednarodna konferenca v Črenšovcih 

N. Pečnik 

- Poklicna matura in sodobna spoznanja nevroznanosti 

- Kakovostna izvedba zaključevanja v poklicnem in strokovnem izobraževanju, v programu  

Predšolska vzgoja 

- Spoštljiva komunikacija in reševanje konfliktov 

- Delovno srečanje projektne skupine »Pridobivanje kompetenc 2016-2019« 

- Usposabljanje svetovalcev za kakovost v IO 

- Usposabljanje svetovalcev za kakovost v IO 

- Posvet s predsedniki in tajniki PM 2017 

- Usposabljanje svetovalcev za kakovost v IO 

- Letni posvet o aktualnih izzivih v IO 

- Srečanje konzorcijskih partnerjev - projekt “Pridobivanje kompetenc 2016-2019” 

- Posvet Skupnosti Izobraževanja odraslih, Zveza srednjih šol in dijaških domov Slovenije 

- Srečanje konzorcijskih partnerjev - Neformalni programi za brezposelne osebe v letu 2017 

- Srečanje konzorcijskih partnerjev - projekt “Pridobivanje kompetenc 2016-2019” 

J. Vogrinec 

- Kakovostna izvedba zaključevanja v poklicnem in strokovnem izobraževanju, v programu  

Predšolska vzgoja 

- Preventivni program To sem jaz v okviru projekta Zdrava šola 

- Dnevi Leona Lojka – strokovno srečanje 

- Drugi predmet na poklicni maturi- sestavljanje ustnega dela 

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

V skladu z gimnazijskim izobraževalnim programom in programom predšolska vzgoja je bil ob začetku šolskega 

leta sprejet letni delovni načrt za izvedbo obveznih izbirnih vsebin in interesnih dejavnosti. Dijaki predpisano 

število ur za posamezni letnik opravijo v okviru ponudbe, ki sledi iz letnega delovna načrta. Podobno kot 

pretekla leta smo tudi v tem šolskem letu vsebine izvajali v 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, …).  

Jedro predpisanih vsebin, ki bij jih naj obiskovali vsi dijaki pa smo izvedli v okviru tedna OIV. Za dijake 

posameznih letnikov so vsebine obsegale naslednje tematske sklope znotraj katerih so spoznavali določene 

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

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

3. letnik medkulturnost in osebna rast (državljanska kultura, obisk tujih učiteljev na GFML, vzgoja za mir, 

družino in nenasilje, prostovoljstvo, podjetništvo, davčno opismenjevanje, prva zaposlitev). 

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

s vprašanjem kako se učinkovito učiti. Tako kot dijaki 3. letnikov so tudi dijaki 2. letnikov sodelovali pri urah, ki 

so jih izvedli tuji učitelji, gostje na mednarodnem debatnem vikendu. Dijaki 3. letnikov so v okviru projekta 

Youth Start sodelovali v delavnicah o podjetništvu, pridobili pa so tudi osnovna znanja iz uporabe defibrilatorja.   

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, 

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

  - Maribor (2. letnik), 

  - Zagreb (3. letnik). 

Del vsebin so izvedli zunanji sodelujoči: Zdravstveni dom Ljutomer, Rdeči križ OE Ljutomer, Javna agencija 

Republike Slovenije za varnost v prometu, Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo, 

Policijska postaja Ljutomer, FERI Maribor, Finančna uprava Slovenije, Večgeneracijski center Pomurja, enota 

Ljutomer, gostujoči učitelji – udeleženci mednarodnega debatnega vikenda. Drugi del vsebin pa smo izvedli 

učitelji GFML.  

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

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

o obisk NUK-a v Ljubljani (1. letnik), 

o obisk UKM v Mariboru (2. letnik), 

o izvedba vsebin na 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:  

o Miklošičevi dnevi, 

o proslave ob naslednjih praznikih: 

 Dan generala Rudolfa Maistra, 

 Dan samostojnosti in enotnosti, 

 Slovenski kulturni praznik,  

 Dan državnosti. 

o sodelovanje v različnih dejavnostih na šoli: pevski zbor, Orffovi instrumenti, gledališka šola, 

glasbene skupine, likovna kolonija, 

o 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. 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 se dijaki prvega do tretjega letnika 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.  

 Dijaki so del predpisanih ur pridobili z udeležbo izbirnih ekskurzij po naslednjem programu:  

o 1. letniki: Rim, Vatikan, Neapelj, Pompeji, Vezuv 

o 2. letniki: London ali Praga 

o 3. letniki: Berlin ali Salzburg – München 

o 4. letniki: maturantska ekskurzija v Grčijo 

 Med zelo uspešne izvedene vsebine, ki imajo na šoli večletno tradicijo sodijo: debata v slovenskem in 

angleškem jeziku, radijska oddaja Glas GFML, TV oddaja Aktualno na GFML, dijaški časopis Reflektor, 

dobrodelnost in prostovoljstvo. 
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Šola si kot uspeh vsekakor šteje dejstvo, da dijaki predpisano število opravljenih ur izvedejo izključno v okviru 

šole, v večini primerov pa je to število tudi dosti večje od predpisanega. To je vsekakor posledica bogate 

ponudbe vsebin, ki jih ponudi šola in jih izvajajo zaposleni.  

Franc Čuš, koordinator OIV na GFML 

5. 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 

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. 

5.1. PREDŠOLSKA VZGOJA 

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

poklicni tečaj – se je vpisalo 25 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 17 kandidatov in kandidatk, prav tako so vsi uspešno opravili 

poklicno maturo (spomladanski rok). 

5.2. MATURITETNI TEČAJ 

V pripravo na maturo po programu maturitetni tečaj je bilo vpisanih 32 dijakov, 8 jih je pristopilo k splošni 

maturi. Štiri kandidatke so splošno maturo uspešno opravile že v spomladanskem izpitnem roku. 
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5.3. DRUGI PROGRAMI IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH 

5.3.1. 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 2016/17 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. 

Kljub temu pa smo lahko jezikovne tečaje ponudili v okviru projekta »Pridobivanje kompetenc 2016-2019«. 

Tečaji so bili za udeležence brezplačni. Tako smo izvedli: 

- program SNIO: Dvojezični izzivi – kombinirani tečaj nemščine in angleščine v obsegu 50 ur (25 ur nemščine 

in 25 ur angleščine); tečaj je obiskovalo 15 udeležencev 

- program priprav: Priprava na izpit iz znanja angleščine na osnovni ravni v obsegu 20 ur, tečaj je obiskovalo 12 

udeležencev 

- program Priprav: Priprava na izpit iz znanja nemščine na osnovni ravni v obsegu 20 ur; tečaj je obiskovalo 12 

udeležencev 

Operacijo »Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2016 do 2019«, delno financira Evropska unija iz 

Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in se izvaja v okviru 

Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020, prednostna os:10. 

Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake 

dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem 

okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, 

vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. 

Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje. 

Projekt deluje v okviru konzorcija, v katerega smo vključeni: Ljudska univerza Murska Sobota (vodja 

konzorcija), Ljudska univerza Lendava, Javni zavod Knjižnica Gornja Radgona, Gimnazija Franca Miklošiča 

Ljutomer in Lokalna razvojna fundacija za Pomurje. 

5.3.2. 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 

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

svetovnega spleta. 

5.3.2.1 Tečaji računalništva 

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer je vpisana v razvid izvajalcev javnoveljavnega programa Računalniška 

pismenost za odrasle, ki ga izvajamo v obliki 60-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: 
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− računanje s preglednicami, 

− obvladovanje podatkovnih baz, 

− razumevanje pojmov informatike, 

− izdelava predstavitev, 

− konstruiranje s CAD-orodji, 

− naprednejše obdelave besedil in preglednic, 

− digitalna fotografija. 

Na tem področju smo ravno tako v okviru projekta »Pridobivanje kompetenc 2016-2019« uspeli izvesti: 

- 5 tečajev RDO (Računalniško in digitalno opismenjevanje), v obsegu 50 ur; vsak tečaj je 

obiskovalo 12 udeležencev 

- 1 tečaj  RPO (Računalniška pismenost za odrasle) v obsegu 60 ur; tečaj je obiskovalo 12 

udeležencev 

5.3.2.2 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. 

5.3.3. 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. 

5.3.4. 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.  

V letošnjem šolskem letu smo v okviru konzorcija z Ljudsko univerzo Murska Sobota (vodja konzorcija), 

Ljudsko univerzo Lendava, Javnim zavodom Knjižnica Gornja Radgona uspešno kandidirali na Javnem razpisu 

za financiranje neformalnih izobraževalnih programov za brezposelne v letu 2017. Tako smo lahko izvedli 

brezplačne jezikovne in računalniške tečaje za brezposelne osebe in sicer: 

- Angleščina A2 (vmesna raven) v obsegu 60 ur; tečaj je obiskovalo 9 udeležencev 

- Nemščina A2 (vmesna raven) v obsegu 60 ur; tečaj je obiskovalo 11 udeležencev 

- Računalniška pismenost za odrasle v obsegu 60 ur; tečaj je obiskovalo 13 udeležencev 

- Excel – nadaljevalni v obsegu 30 ur; tečaj je obiskovalo 11 udeležencev 

5.3.5. 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. 
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Prav tako smo v sklopu že omenjenega  projekta »Pridobivanje kompetenc 2016-2019« izvedli različna 

izobraževanja z namenom povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje ter izboljšati kompetence, ki jih 

potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v 

sodobni družbi. Izvedli smo: 

- že omenjene jezikovne in računalniške tečaje 

- tečaje na temo komunikacije v obsegu 50 ur v sklopu programa SNIO (Komunikacija med 

sodelavci in s strankami); tečaj je obiskovalo 12 udeležencev 

- tečaje na temo zdravega življenjskega sloga v obsegu 50 ur v sklopu programa SNIO (Zdrav 

življenjski slog), izvedli smo 2 tečaja na to temo, obiskovalo ju je skupno 27 udeležencev 

- program priprav: Priprave na certificiranje Izdelovalec/Izdelovalka kruha, potic, peciva in testenin 

na tradicionalen način v obsegu 20 ur; program je obiskovalo 12 udeležencev 

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 petimi leti (so)financiranje teh 

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

letu 2016/17.  Ljudje se za vključitev v te programe, če so plačljivi, ne odločajo, prav tako v lokalnih skupnostih 

za tovrstna izobraževanja nimajo namenjenih sredstev.  

5.3.6. 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. 

5.3.7. 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. Projekt poteka v mesecu maju in juniju. 

V letošnjem šolskem letu se je Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer ponovno vključila v projekt TVU kot 

območni koordinator za Prlekijo in izvajalec TVU prireditev.  Z nami je sodelovalo 27 institucij (vrtci, OŠ, 

občine, knjižnica, Obrtna zbornica, društva,…) in skupaj smo uspeli izvesti 149 TVU prireditev v mesecu maju 

in juniju. 

5.3.8. 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. V letošnjem šolskem letu nismo izvajali študijskih krožkov. 
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5.4. PREGLEDNICA REALIZIRANEGA IZOBRAŽEVANJA 

Izvedba programov izobraževanja odraslih v šolskem letu 2016/17: 

PROGRAMI Število skupin Število udeležencev 

JAVNO VELJAVNI PROGRAMI ZA PRIDOBIVANJE IZOBRAZBE 

Predšolska vzgoja 1 25 

Priprava na maturo po programu maturitetni tečaj 1 32 

JAVNO VELJAVNI PROGRAMI ZA DVIG PISMENOSTI 

Angleščina za odrasle - - 

Nemščina za odrasle - - 

Računalniška pismenost za odrasle 2 25 

UŽU – Most do izobrazbe - - 

UŽU – Izzivi podeželja - - 

UŽU – Beremo in pišemo skupaj - - 

OSTALA IZOBRAŽEVALNA PONUDBA 

Splošno neformalno izobraževanje odraslih (SNIO):  

Jezikovni tečaji, komunikacija, zdrav življenjski slog,… 
6 74 

Računalniško in digitalno opismenjevanje (RDO) 4 48 

Tečaj Excel (nadaljevalni) 1 11 

Program priprav na NPK 3 36 

Študijski krožki - - 

Koordinacija prireditev TVU 2017 27 podizvajalcev in 149 prireditev 

Nina Pečnik, organizatorica IO 

6. ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA 

Šolska svetovalna služba sodeluje s strokovnimi delavci šole, dijaki, starši in zunanjimi institucijami v smeri 

optimalnega razvoja posameznega dijaka, oddelka kot celote in skupnega uresničevanja ciljev vzgojno-

izobraževalne ustanove. 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 centri za socialno delo, Rdečim križem, Karitasom, NIJZ idr.).    

6.1. ZAPOSLENI V ŠOLSKI SVETOVALNI SLUŽBI V ŠOLSKEM LETU 2016/2017 

Poleg šolske svetovalne delavke, pedagoginje Liljane Fajdiga, je v svetovalni službi delovala tudi Sonja Ferčak, 

prof. sociologije in geografije, ki je skrbela za usklajevanje dela z dijaki s posebnimi potrebami in za 

organiziranje dodatne učne pomoči za te dijake in dijakinje. Pri uresničevanju posameznih ciljev svetovalne 

službe sta sodelovali tudi pedagoginji Karmen Stolnik in Nina Pečnik ter psihologinja Jasna Vogrinec. V 

svetovalni službi je v drugem polletju pomagala tudi zaposlena na projektu Prva zaposlitev 2017/I Martina 

Ščernjavič, prof. pedagogike in sociologije.  

Opravljene so bile naloge, ki jih predstavljamo v nadaljevanju.  

6.2. NAČRTOVANJE, SPREMLJANJE IN EVALVACIJA DELA ŠOLE IN ŠOLSKEGA 
SVETOVALNEGA DELA 

Šolska svetovalna služba je v šolskem letu 2016/17:  

- v juniju spremljala in evalvirala delo v svetovalni službi, delo tutorjev, delo mesečnih oddelčnih učiteljskih 

sestankov, zadovoljstvo s šolo pri dijakih prvega letnika,  

- v novembru evalvirala delo v Erasmus+ KA1 projektu JEznak,  

- posvetovala učitelje pri evalviranju svojega vzgojno izobraževalnega dela v razredu, 
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- analizirala učno uspešnosti in napredovanja dijakov (ob vpisu, ob zaključku ocenjevalnega obdobja, ob 

koncu šolskega leta, po popravnih izpitih,…),  

- načrtovala, pripravljala in dokumentirala svetovalno delo (letni delovni načrt, poročila o delu, vodenje 

dokumentacije o delu z dijaki, učitelji in starši, priprava in obdelava anket, vprašalnikov),  

- se posvetovala z vodstvom šole (informativni dnevi, uvajanje novosti v pouk, oblikovanje dobrodelnega 

sklada) ter sodelovala pri oblikovanju LDN-ja šole in posameznih dejavnosti.  

6.3. RAZVOJNO-ANALITIČNE NALOGE 

Dela, ki sem jih v šolski svetovalni službi opravila na tem področju so:  

- skozi leto sem analizirala učno uspešnost in napredovanje dijakov,  

- skozi leto sem spremljala in evalvirala uvajanje elementov posodobitve gimnazije v pouk (poudarek na 

razvijanju transverzalnih veščin ob formativnem spremljanju dijakovega napredka, socialne kompetence, 

razvijanju kompetence podjetnosti s sodelovanjem v projektu YouthStart);  

- čez leto sem soorganizirala in evalvirala tutorstvo s sodelavko Nino Črešnjevec, prof. matematike in fizike;  

- sodelovala sem pri projektih YouthStart, projekt Razvoj koncepta in preizkušanje na pilotnem vzorcu–delo z 

»najbolj« nadarjenimi dijaki gimnazij, Erasmus + KA1 Učna mobilnost v Leeds na temo znakovni jezik 

dojenčkov in malčkov, Zdrava šola;  

- ugotavljala in analizirala sem potrebe in pričakovanj dijakov, staršev in strokovnih delavcev šole;    

- pomagala sem pri promociji šole in poklicev po osnovnih šolah ter sodelovala v izvajanju delavnic, 

informativnih dni v šoli.   

Med šolskim letom sem v sodelovanju z zunanjimi institucijami pomagala tudi pri izvedbi raznih anket (Zavod 

RS za šolstvo, Inštitut za varovanje zdravja RS, študentje psihologije).    

6.4. DEJAVNOSTI ZA DIJAKE  

Vsakodnevno se v svetovalni službi srečujem z dijaki ob različnih vprašanjih in težavah, pri poklicnem 

usmerjanju, osebnostni rasti ter premagovanju trenutnih stisk.  

Za dijake prvega letnika sem med letom urejala in organizirala:  

- vpis v 1. letnik, usmerjanje in preusmerjanje novincev, obveščanje kandidatov, oblikovanje razredov (od 

januarja do julija), 

- socializacijski dan v prvem tednu meseca septembra 2016,  

- evidentiranje dijakov z odkrito nadarjenostjo ob vpisu, 

- delavnice za dijake 1. letnika obeh programov na temo testna anksioznost, v sodelovanju s psihologinjo 

Jasno Vogrinec, mentorstvo dijakinjam 1.c oddelka pri snovanju knjižice na temo testna anksioznost.   

Dijakom sem pomagala pri poklicnem usmerjanju:  

- individualno in skupinsko študijsko svetovanje dijakom 2., 3. in 4. letnika in evalviranje le tega (od oktobra 

do aprila), svetovanje dijakom, ki se vpisujejo v tujino, izvedba Kariernega dne v sodelovanju z organizacijo 

Nefiks,  

- priznavanje izobraževanja (nostrifikacija), pisanje priporočil za Slovenijo in za tujino; izpolnjevanje spletnih 

obrazcev za vpis v tujino (skozi celotno šolsko leto),  

- organizacija predstavitev študija v tujini (bivši dijak Filip Cvetko), ogled Vzgojnega doma Veržej, s 

predstavitvijo poklica socialni pedagog, predstavitev poklicev Centra za socialno delo in predstavitev 

AGRFT-ja na šoli, skozi celo leto,   

- januarja 2017 smo na Srednji ekonomski šoli Murska Sobota za pomurske maturante organizirali 

(pred)informativni dan za vpis na univerze (Najdištudij.si Pomurje 2017). Predstavniki fakultet iz treh 

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

Mariboru. 

Za dijake s posebnimi potrebami smo urejali:  

- v sodelovanju z dijaki,  razredniki in s starši ter z zunanjimi institucijami individualizirane programe, 

poročila ali uvedbe postopka usmerjanja, prilagoditve za maturo, pisanje poročil (skozi celotno šolsko leto),  

- sodelovanje z razredniki pri reševanju posameznih težav v razredu, pri roditeljskih sestankih, pri 

evidentiranju dijakov in dijakinj, ki potrebujejo pedagoške pogodbe skozi celo šolsko leto. 

Za vse dijake šole sem:  
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- sodelovala z učiteljskim zborom, starši, zunanjimi sodelavci, institucijami (Svetovalni center, zdravstveni 

dom, centri za socialno delo, Karitas, Rdeči križ, NIJZ) in drugimi vzgojno-izobraževalnimi organizacijami 

– celo šolsko leto, pri učnih in osebnostnih težavah dijakov na željo dijakov, staršev ali učiteljev,  

- nudila svetovalno pomoč pri reševanju socialno-ekonomske problematike: vloge za oprostitev plačila 

prispevka, ekskurzij, pomoč pri urejanju štipendije, urejanje subvencij iz dobrodelnega sklada,   

- v projektni skupini za nadarjene sva s sodelavko Nino Črešnjevec načrtovali Načrt razvoja nadarjenosti za 

šolsko leto 2016/17 in svoja znanja poglabljali skozi sodelovanje v projektu Inovativna učna okolja.  

- sodelovala pri organiziranju dobrodelnih akcij (Anina zvezdica, Botrstvo idr.) in s sodelavko Nino 

Črešnjevec organizirala ter koordinirala tutorstvo na GFML (celo šolsko leto).  

 

Ob analizah stanja je bilo zaznati je večje težave dijakov pri vklapljanju v razredno skupnost in povečanje 

anksioznosti na različnih področjih (testne, socialne in depresivnih znakov).  

6.5. SODELOVANJE Z UČITELJI 

Pri delu z učitelji sem želela 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. 

Spodbujala sem sodelovanje učiteljev v različnih projektih, ki so nadgradili šolsko delo (Erasmus+ KA1 projektu 

na predšolski vzgoji,  Inovativna učna okolja za razvoj nadarjenosti, Zdrava šola in Youth Start, skozi celo leto),  

koordinirala sem izvedbo mesečnih oddelčnih sestankov  ter sodelovala na kolegiju ter na sestankih celotnega 

učiteljskega zbora.   

Skozi celo leto sem sodelovala z učitelji pri reševanju problematike oddelka ali posameznikov iz oddelka, pri 

pripravi individualiziranih programov dijakom, ki imajo odločbo Komisije za usmerjanje, pri sprejemanju 

pedagoških pogodb, sklepov dijakom s statusi športnika, tekmovalca, kulturnika. Prav tako sem preučevala 

potrebe po strokovnem izpopolnjevanju in organizirala usposabljanja za kolektiv.  

6.6. SODELOVANJE S STARŠI 

Na govorilnih urah sem se srečevala v veliki meri s starši dijakov s statusom otroka s posebnimi potrebami ali s 

starši dijakov v postopku usmerjanja. Staršem sem svetovala pri učnih težavah njihovih otrok ter pri iskanju 

poklicne poti otroka.   

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 2016, sestanek za poklicno svetovanje za starše dijakov 4. letnika januar 

2017). Organizacija dveh predavanj za starše: mag. Jani Prgić: Tanka črta odgovornosti (10. 11. 2016), društvo 

Logout: Odvisnost od novodobnih medijev (8. 12. 2016).  

6.7. DRUGO DELO 

Drugo delo je bilo usmerjeno v strokovno izobraževanje in usposabljanje. Udeležila sem se naslednjih 

strokovnih seminarjev in izobraževanja:  

Naslov Datum in kraj Organizator 

Znanstveni simpozij: Otroci s čustvenimi in vedenjskimi 

motnjami 
22. 9. 2016, Veržej Vzgojni dom Veržej 

Maraton pozitivne psihologije: predavanja na različne 

teme 
24. 9. 2016, Ljubljana Cankarjev dom 

Sodelovanje na učni mobilnosti projekta Erasmus+ KA1 
15. – 29. 10. 2016, Leeds, 

Anglija 
Cmepius 

Posvet na temo nasilje v družini 9.11.2016, Murska Sobota 
CSD Murska Sobota, 

Policija 

Miš maš? eTwinning izobraževanje 15. 11. 2016, Ljubljana Cmepius 

U Start: pripravljalne delavnice  16. 11. 2016, Ljubljana ZRSŠ 
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Naslov Datum in kraj Organizator 

Sestanek projektne skupine na ZRSŠ Inovativna učna 

okolja, razvoj nadarjenosti 
31. 1. 2017, Ljubljana ZRSŠ 

Vpis v srednje šole 1.2.2017, Ljubljana MIZŠ 

Posvet o vpisu na univerze 7. 2. 2017, Maribor 
Vpisna služba Univerze v 

Mariboru 

Simpozij na OŠ Črenšovcih: Avtonomija v poučevanju in 

učenju 

17. in 18. 2. 2017, OŠ 

Črenšovci 
OŠ Črenšovci 

Sestanek projektne skupine na ZRSŠ Inovativna učna 

okolja, razvoj nadarjenosti 
22. 3. 2017, Ljubljana ZRSŠ 

Sestanek projektne skupine na ZRSŠ Inovativna učna 

okolja, razvoj nadarjenosti 
15. 5. 2017, Ljubljana ZRSŠ 

Novinarska konferenca predstavitve sistema METIS, 

eAsistent 
1. 6. 2017, Ljubljana SAZU in eAsistent 

 

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 

7. POROČILO ŠOLSKE KNJIŽNICE  

7.1. INTERNO STROKOVNO BIBLIOTEKARSKO DELO 

V tem šolskem letu je šolska knjižnica sodelovala z zunanjimi ustanovami, s knjigarnami, založbami, zastopniki 

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

Knjižnično zalogo, monografske, serijske publikacije, neknjižno gradivo smo v šolskem letu 2016/17 smotrno 

obnavljali z letnim prirastom.  

Letni prirast gradiva v šolskem letu 2016/17: 73 enot  

Učbeniki/delovni zvezki: 12 

Ostalo: 61 

Knjižnično gradivo smo obogatili z aktualnimi gradivi. Pri tem so nam pomagali predstavni večjih založb, ki nas 

redno obiskujejo in informirajo o knjižnih novostih, založbo Rokus zastopa gospa Slavica Bela, iz Založbe 

mladinska knjiga nas obiskuje gospa Brigita Orgulan, založbo Modrijan zastopa gospa Iris Herman, Tehnično 

založbo Slovenije, gospod Marijan Fliš, DZS, gospod Andrej Kogoj. O novostih nas založbe redno informirajo 

tudi s pomočjo elektronske pošte. Sodelovali smo knjigarnami Mladinska knjiga, Oxford center iz Ljubljane in 

Maribora. Vodja knjižnice, gospa Veronika Prijol, je obiskovala knjigarne in knjižnice ter knjižni sejem. 

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. 2016/17:  43 naslovov  

Periodično gradivo obsega 43 naslovov. V knjižnično zbirko smo vključili tudi vse publikacije, ki so izšle na šoli 

(raziskovalne naloge, 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,  
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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 vse programe pri slovenskem 

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

bralno značko.  

7.2. PEDAGOŠKO DELO 

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

Dijaki so si izposodili 1977 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 

Cankarjevo bralno tekmovanje, za nemško in angleško ter francosko in špansko bralno tekmovanje in za domače 

branje.   

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

maturitetno gradivo, serijske publikacije): 
1588 

Izposoja učbenikov – dijaki: 389 

Skupaj dijaki: 1977 

Izposoja gradiva zaposleni (strokovna literatura, slovarji, leksikoni, leposlovje): 615 

Izposoja zaposleni (maturitetna gradiva, serijske publikacije, drugo): 360 

Skupaj zaposleni: 975 

 

Profesorji in ostali zaposleni gimnazije so si izposodili 975 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 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  ali za strokovne 

ekskurzije 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 projektnih tednih ali v tednu OIV.    

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

programu gimnazija  smo izvedli deset pedagoških ur v 1. letniku ter pet pedagoških  ur v 2. letniku. 

V sklopu medpredmetne povezave (FI, LUM, KIZ) so si prvi letniki novembra 2016 ogledali NUK v Ljubljani. 

Aprila in maja 2017 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.  

Z drugimi letniki smo izvedli medpredmetno ekskurzijo v Maribor. Dijaki v sklopu medpredmetnih oz. 

krosurikularnih povezav ZG, KIZ ter SLO, ZG, 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. 

7.3. 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 ter se strokovno izpopolnjevala in sodelovala na pedagoških in drugih konferencah ter pri maturi. 
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7.4. DRUGE NALOGE V SODELOVANJU Z OSTALIMI DELAVCI ŠOLE TER Z ZUNANJIMI 
USTANOVAMI 

7.4.1.1 Druge naloge v sodelovanju z dijaki in 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 (v sklopu prireditve Oko besede nas je na šoli obiskal pesnik Niko Grafenauer) in pri 

pripravi priložnostnih  razstav s kulturnim programom ter z redno predstavitvijo novosti v knjižnici.  

Oktobra, ko je mednarodni mesec šolskih knjižnic, so nekateri dijaki skupaj s knjižnico, obeležili ta praznik s 

svojo likovno in leposlovno dejavnostjo. Izdelali so lične knjižne kazalke, ki so jih podarili profesorjem. Napisali 

so nekaj pesmi in razmišljanj o pomenu knjižnic za mlade. Njihove pesmi in razmišljanja smo nato predstavili na 

oglasni deski pred knjižnico in na monitorjih po šoli. 

Ob Miklošičevih dnevih smo z dijaki v čitalnici knjižnice pripravili razstavo z naslovom Zaznamovalci časa. 

Vključili smo dva avtorja iz prleških krajev, Leopolda Volkmerja in Franca Zadravca.  

Ob slovenskem kulturnem prazniku nam je razstava Dijaško branje, ki smo jo ravno tako pripravili v čitalnici 

šolske knjižnice, predstavila nekaj naslovov najbolj branih knjig med dijaki GFML, in sicer vsebine, ki jih dijaki 

berejo za obvezno domače branje pri slovenščini, zgodovini, nemščini in angleščini.   

V sklopu 23. aprila, ki je Svetovni dan knjige in avtorskih pravic, smo na šoli počastili praznik knjige tako, da 

smo med 19. in 23. aprilom organizirali akcijo zbiranja in podarjanja knjig. Na stojnici pred jedilnico smo si 

živahno izmenjavali knjige. 

Maja smo z dijaki prvih letnikov obiskali Splošno knjižnico Ljutomer in prisluhnili branju in pogovoru s 

knjižničarko Jasno Branko Staman o problematiki, ki je vpletena v roman mladinske pisateljice Marjane 

Moškrič, z naslovom,  Sanje o belem štrpedu. Ob koncu srečanja je vsak dijak prejel podarjeno omenjeno knjigo. 

Obenem so si dijaki lahko ogledali knjižnične prostore, spoznali delovanje Splošne knjižnice in se vanjo včlanili.  

Šolska 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. 

Veronika Prijol, šolska knjižničarka  

8. 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 2016/2017 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 Svit Rodež, 

dijak 3. b oddelka, vlogo podpredsednika pa Sarah Smith, dijak 3. va oddelka. Predstavniki razredov smo se z 

mentorjem sestajali najmanj enkrat mesečno, oziroma po potrebi. Občasno se je sestankov udeleževal ravnatelj 

Zvonko Kustec. Na sestankih smo dijaki, ki smo tvorili svet Dijaške skupnosti debatirali o aktualni problematiki 

ter načrtovali razno dogajanje na šoli.  

Predsednik se je udeleževal tudi sestankov Dijaške organizacije Slovenije.  

Na začetku šolskega leta tradicionalno poteka tudi sprejem 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.  

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

V skladu s planom dela dijaške skupnosti so bile v šolskem letu 2016/2017 izvedene naslednje dejavnosti:  

˗ organizacija in izvedba sprejema dijakov 1. letnikov, 

˗ nabava in razdelitev dijaških nalepk, 

˗ udeležba na sestankih Dijaške organizacije Slovenije v Ljubljani, 

˗ sodelovanje pri projektu tutorstvo, 



Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer POROČILO O REALIZACIJI LDN v š. l. 2016/17 

 
 

  

Stran 37 

 

˗ 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, 

˗ predaja ključa 

˗ tržnica rabljenih učbenikov.  

˗ sodelovanje pri organizaciji kulturnega maratona. 

V prihodnje smo si zadali za enega izmed ciljev, da se organizira izbirna ekskurzija na Nizozemsko, ki bi bila 

izvedena vsaka tri leta.   

Svit Rodež, predsednik dijaške skupnosti GFML 

9. POROČILO KOMISIJE ZA KAKOVOST 

Samoevalvacijsko poročilo je pripravil Tim 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 2016/17 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 (tim za kakovost), predstavniki delodajalcev, predstavnik staršev in dijakov.  

Strokovni delavci šole so:  

 Barbara Špilak, predsednica,  

 Zvonko Kustec, ravnatelj, 

 Nina Pečnik, članica,  

 Liljana Fajdiga, članica,  

 Karmen Stolnik, članica.  

Predstavniki delodajalcev:  

 Simona Kaučič – ravnateljica Vrtcev občine Moravske Toplice,  

Predstavnik staršev in dijakov: 

 predstavnik Sveta staršev za posamezno šolsko leto, 

 predstavnik Dijaške skupnosti za posamezno šolsko leto. 

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. 

9.1. POTEK SAMOEVALVACIJE 

9.1.1. Predstavitev obravnavanih prednostnih področij 

V šolskem letu 2016/17 smo nadaljevali s spremljavo kakovosti na dveh področji (Dvig bralne pismenosti 

dijakov GFML, Redno spremljanje učno vzgojnega procesa po letnikih in programih), ki smo ju določili za 

obdobje petletnega cikla, s pričetkom v šolskem letu 2015/16. Analizo področja dvig bralne pismenosti dijakov 

GFML so zaposleni izvedli na sestankih aktivov ob koncu pouka, na katerih so analizirali svoje delo pri pouku in 

zapisali, na kakšen način skušajo pri svojem delu z dijaki zastavljen cilj doseči. Analizo področja redno 

spremljanje učno vzgojnega procesa po letnikih in programih smo izvedli s pomočjo anketnega vprašalnika, s 

katerim smo želeli pridobiti predvsem informacijo o izvajanju mesečnih učiteljih zborov in o zadovoljstvu 

učiteljev z njihovo izvedbo, zbirali pa smo tudi predloge za organizacijo in izvedbo OUZ v novem šolskem letu. 

Med šolskim letom se je ponudila tudi priložnost sodelovanja pri spletnem anketiranju EPoS 2017, za to smo 

tudi to vključili v področje spremljanja oz. v standard kakovosti. 
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Odločili pa smo se, da letos v standard kakovosti vključimo še zadovoljstvo udeležencev izobraževanja odraslih 

z našo organizacijo in izvedbo programov. 

9.1.2. Načrtovanje, izvedba in spremljava doseganja zastavljenih ciljev 

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

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

izboljšav za šolsko leto 2016/17 je bil predstavljen na seji Sveta zavoda, septembra 2016 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.  

9.2. REZULTATI SAMOEVALVACIJE 

9.2.1. Standard kakovosti 1: 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, kakor tudi komunikaciji, smo v tem šolskem letu nadaljevali z aktivnostmi, 

ki smo si jih zaposleni zastavili znotraj aktivov.  Aktivnosti so bile razpršene na vse oddelke programov, 

aktivneje pa so se izvajale v oddelkih 1. in 2. letnikov.  

Velik poudarek na dvigu bralne pismenosti je bil pri projektnih dnevih in medpredmetno izvedenih učnih urah, 

ko so se učitelji medpredmetno povezovali in tako načrtovali skupne naloge in predstavitve, na katerih je bil 

poudarek na rabi knjižnega jezika tako pri pisnem kot govornem izražanju. 

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

dejavnosti:  

Dvigu bralne pismenosti dijakov so tudi letos posvetili še posebno pozornost, saj so več vaj in preverjanj 

namenili delu z besedilom, več so brali pri pouku, razčlenjevali so umetnostna in neumetnostna besedila, pisali 

povzetke, prav tako so povzemali gledana in poslušana besedila in jih kritično vrednotili; namesto nalog 

objektivnega tipa so v preverjanje in ocenjevanje znanja vključevali več nalog odprtega tipa; pri pouku so pisali  

več besedilnih vrst, esejističnih sestavkov, gimnazijci so se preizkusili v pisanju šolskega eseja, zanj so dobili 

povratno informacijo; dijake so spodbudili, da so v večjem številu brali literaturo, predpisano za tekmovanje za 

Cankarjevo priznanje; dijaki berejo knjige za domače branje tako pri slovenščini kot pri tujih jezikih; v 

prejšnjem šolskem letu so uvedli bralne kotičke, ki so dobro zaživeli; pri pouku tujih jezikov so uporabljali 

časopise in revije, le-te so si dijaki lahko izposodili tudi domov; dijaki so za domačo nalogo morali pogledali 

poročila na televiziji in jih kritično ovrednotiti; v pouk tujega jezika so vključevali aktualna besedila na določeno 

temo; pri angleščini dijaki aktivno sodelujejo z naravno govorko; z dijaki so pripravili tudi druge dejavnosti, ki 

dvigujejo bralno pismenost: literarni večer, jezikovne delavnice v okviru evropskega dneva jezikov, znanja za 

mlade, na informativnih dnevih, v projektnih dnevih, dijaki so imeli možnost nastopanja na raznih proslavah, na 

informativnih dnevih in drugih prireditvah; ogledali so si gledališko predstavo v angleščini, tudi letos so se 

vključili v projekt Rastem s knjigo in v akcijo Podarimo knjigo, prav tako v projekt Jeziki štejejo ( JeŠT), ki 

poteka pod okriljem Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani; v okviru knjižnice pa deluje t. i. pogovorjevalnica 

o prebranih knjigah po izbiri dijakov; dijaki predšolske vzgoje so poročali i o ogledanih gledaliških predstavah v 

okviru lutkovnega abonmaja. 

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: 

Pri biologiji, kemiji in fiziki v vsakem preverjanju znanja ob koncu učne ure, kot tudi pri ocenjevanju znanja 

vključujejo naloge, ki preverjajo bralno pismenost dijakov. To so naloge z nekoliko več besedila, podatki so 

zapisani z besedami in ne s številkami ipd., tako da morajo dijaki pred računskim reševanjem naloge razumeti 

zapisano besedilo in iz njega izluščiti bistvene podatke. Cilj besedilnih nalog je, da dijake spodbujajo k 

pazljivemu branju teksta in posledično razumevanju ključnih konceptov. Skratka, ni poudarek na računskem delu 

fizike ali kemije, ampak na branju, analiziranju besedila, ki lahko vodi do uspešnega sklepanja in s tem k rešitvi 

problema. 

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

naslednjimi aktivnostmi: 

- dijaki so se pri pouku urili v različnih tehnikah branja, saj so morali sami prebrati navodila posameznih 

dejavnosti, poglavja v učbenikih in knjigah ter nato pripraviti zapiske ali ustno predstaviti prebrano sošolcem, s 

čimer so urili tudi različne tehnike priprave zapiskov; 

- učitelji so v učnih listih, preverjanjih znanja in preizkusih znanja uporabljali različna strukturirana vprašanja; 
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- z dijaki so pri pouku aktualne problematike na področju vzgoje in izobraževanja obravnavali preko člankov, 

strokovne literature, nakar so dijaki pripravili zapise razmišljanj o prebranem pri pouku oz. za domačo nalogo; 

- pri opisu lastnih izdelkov so dijake spodbujali k rabi slovenskega knjižnega jezika.  

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

- učitelji bolj zavestno spodbujamo dvig bralne pismenosti dijakov; 

- učitelji uporabljajo ustaljene metode in dodajajo nove (delo z viri, seminarske in raziskovalne naloge, domača 

branja, Paukova metoda …); 

- učitelji pri pouku uporabljajo sodobne učne tehnologije (računalnike, tablice, mobilne telefone, spletna okolja – 

spletna učilnica, padlet …). 

9.2.2. Standard kakovosti 2: Redno spremljanje učno vzgojnega procesa po letnikih in 
programih 

V šolskem letu 2016/17 smo nadaljevali z rednim spremljanjem učno vzgojnega procesa po letnikih in 

programih. Izpeljali smo sedem mesečnih oddelčnih učiteljskih sestankov, vsakokrat drugi četrtek v mesecu, 

sestanke je sklicevala in vodila svetovalna delavka Liljana Fajdiga. Namenjeni so bili preventivnemu odkrivanju 

učnih težav posameznih dijakov, načrtovanju ustrezne pomoči le-tem in povezovanju učiteljev pri delu v 

oddelku. Z anketo, ki smo jo junija 2017 izvedli preko spletnega mesta 1klik anketa, smo raziskovali 

zadovoljstvo učiteljev GFML z organizacijo in potekom mesečnih oddelčnih sestankov, prav tako nas je 

zanimalo kakšno vlogo in pomen pri reševanju razredne problematike in vodenju oddelka učitelji pripisujejo tem 

mesečnim sestankom. Z anketo smo preverjali tudi predloge učiteljev glede organizacije oddelčnih sestankov v 

prihodnjem šolskem letu.  

  

Analiza ankete 

Po analizi posameznih vprašanj iz spletnega vprašalnika bi lahko povzeli, da anketiranci smatrajo mesečne OUZ 

za dobro obliko izmenjave informacij o posameznem oddelku in sprotno obliko obveščenosti vseh članov OUZ o 

dogajanju v oddelku, prav tako ocenjujejo, da imajo mesečni OUZ preventivno funkcijo pri zaznavanju in 

obravnavi problematike v oddelku. Vprašani v veliki meri ocenjujejo, da na oddelčnih sestankih aktivno 

sodelujejo, da se trudijo delovati konstruktivno v smeri iskanja rešitev, da se na oddelčne sestanke predhodno 

pripravijo in da s komentarji aktivno sodelujejo.  

Z vprašalnikom smo želeli odkriti tudi negativne plati mesečnih OUZ, z namenom, da bi te posledično 

spremenili v smeri večje učinkovitosti in sodelovalnosti. Vprašani so pri četrtem vprašanju v večjem deležu 

odgovorili, da mesečni oddelčni sestanek ne pripomore k večji enotnosti med učitelji pri reševanju problematike 

v razredu. Anketirani menijo, da bi pri mesečnih OUZ bilo potrebno spremeniti trajanje sestankov in fokusiranje 

na učno manj uspešne dijake, moti pa jih tudi nekonstruktivna komunikacija med učitelji. Nezadovoljstvo je 

torej naravnano predvsem na odnose med samimi člani OUZ, kjer se omenja nepotrpežljivost in neenotnost. 

Eden izmed temeljnih namenov mesečnih OUZ je ravno v času in prostoru, ki ga nudi udeleženim. OUZ so 

namreč namenjeni sodelovalnemu reševanju problematike in povezovanju učiteljev. Menimo, da je to ena izmed 

točk, na katerih bi bilo potrebno graditi spremembe.  

Podani predlogi so se navezovali predvsem na organizacijsko raven: zmanjšanje števila/pogostost oddelčnih 

sestankov, skrajšanje trajanja sestankov, opraviti oz. pridobiti določene informacije predhodno po elektronski 

poti, pred oddelčnimi obvestiti razrednika o pomembnih stvareh glede oddelka.  

Iz vprašalnika je razvidno, da imajo vprašani delno do pretežno pozitiven odnos do oddelčnih sestankov, da 

smatrajo tak način sestajanja kot dobrodošel način izmenjave informacij in obveščanja o dogajanju v oddelku. 

Prav tako pa smatrajo, da je trenutna organiziranost mesečnih OUZ obremenjena z določenimi pomanjkljivostmi, 

ki bi se jih s posluhom do predlogov vključenih učiteljev, lahko v veliki meri, v določenem času, odpravilo. 

Sklepamo, da je potrebno oddelčne prevetriti in načrtovati spremembe v predlagani smeri, ki pa bodo hkrati 

vplivale na povečanje učinkovite izrabe časa oddelčnih sestankov in k doprinosu posameznika k temu. Sprejeli 

bomo nova, spremenjena izhodišča in dorekli potrebne spremembe v načrtu mesečnih OUZ za prihodnje leto. Ob 

koncu pouka bomo spremembe ponovno evalvirali. 

9.2.3. Standard kakovosti 3: Samoevalvacija in zadovoljstvo dijakov 

V letošnjem šolskem letu smo v mesecu februarju in marcu učitelji in dijaki obeh programov (gimnazija in 

predšolska vzgoja) sodelovali pri spletnem anketiranju EPoS 2017 (Elektronsko odprta samoevalvacija) o 

ugotavljanju celovite kakovosti šole. Za sodelovanje se je odločilo 16 učiteljev, ki so k sodelovanju pritegnili še 

posamezne oddelke, v katerih poučujejo in tako je v anketiranju sodelovalo 374 dijakov, kar predstavlja 61,6 % 

vseh dijakov na šoli. V Sloveniji se je spletnega anketiranja udeležilo 510 učiteljev ter 10377 dijakov.  
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Anketni vprašalnik je obsegal dva dela. V prvem delu so učitelji in dijaki odgovarjali na enaka vprašanja, kjer 

lahko kot zanimivost izpostavimo, da se opazi razlika, kako vidijo delo v razredu dijaki in kako učitelji. V 

drugem delu so dijaki ocenjevali šolo na splošno, in sicer medosebne odnose, organizacijo in informiranost, 

opremo in urejenost, podporo dijakom ter zadovoljstvo.  

Anketa je pokazala, da smo učitelji GFML pri nekaterih trditvah bolj samokritični, kot je slovensko povprečje. 

Opazi se tudi, da prihaja pri odgovorih dijakov med šolami do odstopanj. Ocene naših dijakov v zvezi z 

zadovoljstvom s šolo so veliko boljše od slovenskega povprečja. 

Anketni vprašalnik je obsegal v prvem delu 19, v drugem pa 32 pozitivno naravnanih vprašanj oz. trditev. Vsaka 

trditev je imela štiri možne odgovore, ob tem je veljalo: 1 – popolnoma se strinjam, 2 – večinoma se strinjam, 3 

– delno se strinjam, 4 – se ne strinjam. Analiza rezultatov obsega močne in šibke točke ter izzive za nadaljnje 

delo. Velja poudariti, da lahko anketo analiziramo z več stališč: 

 zanima nas, kaj je ocenjeno dobro (1, 2) in kaj slabo (3, 4); 

 med odgovori dijakov in učiteljev je majhen razkorak; 

 med odgovori dijakov in učiteljev je velik razkorak; 

 svoje rezultate lahko primerjamo s slovenskim povprečjem. 

 

Analiza rezultatov prvega dela ankete 

Tabela 1: Močne točke – med odgovori učiteljev in dijakov je majhen razkorak (manj kot 0,20): 

Trditev učitelji dijaki 

Učiteljeva razlaga je razumljiva. 1,63 1,58 

Učitelj je dostopen za pogovor. 1,25 1,31 

V razredu je med poukom red. 1,69 1,76 

Učitelj ustrezno ukrepa, kadar dijak moti pouk. 1,63 1,66 

Učitelj v uvodni uri jasno predstavi načine in kriterije ocenjevanja. 1,38 1,47 

Učitelj me zaposli tako, da med poukom aktivno sodelujem. 1,69 1,71 

Pri samostojnem delu mi učitelj da jasna navodila. 1,50 1,54 

Učitelj uporablja pri pouku primere iz poklicnega/vsakdanjega življenja. 1,44 1,57 

Učitelj nas usmerja, da povezujemo vsebine predmeta z drugimi predmeti. 1,81 1,81 

Pri pouku snov dovolj ponavljamo in utrjujemo. 1,81 1,70 

Učitelj nas navaja k uporabi učbenikov, priročnikov in informacijske tehnologije 

(računalnik, splet …). 
1,69 1,78 

Z učiteljem se dobro razumemo. 1,38 1,30 

Močne točke so odraz, da si učitelji prizadevamo slediti sodobnim načinom poučevanja, ki predvsem temeljijo 

na aktivnih metoda učenja in poučevanja. Pri svojem delu uporabljamo primere iz poklicnega/vsakdanjega 

življenja, kakor tudi, da navajamo dijake k uporabi različnih didaktičnih pripomočkov in sodobne tehnologije. 

Med dijaki in učitelji je dobra komunikacija, dijaki imajo možnost aktivnega sodelovanja pri pouku, dobijo jasna 

navodila za delo, učitelji ustrezno ukrepajo, če kdo moti pouk.  

 

Tabela 2: Šibke točke – med odgovori učiteljev in dijakov je večji razkorak (več kot 0,20): 

Trditev učitelji dijaki 

Učitelj je dosleden pri svojem delu. 1,81 1,43 

Učitelj upošteva predstavljene načine in kriterije ocenjevanja. 1,13 1,41 

Učitelj pravično ocenjuje. 1,25 1,59 

Učitelj spodbuja mojo ustvarjalnost. 1,56 1,82 

Učitelj pri pouku upošteva različne učne sposobnosti dijakov. 1,94 1,73 

Učiteljevo obnašanje mi je za dober vzgled. 1,64 1,41 

Učitelj me spoštuje. 1,00 1,36 

Poudariti je potrebno, da tako imenovane šibke točke sploh niso slabe, saj so odgovori dijakov in učiteljev še 
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vedno zelo dobri, ker noben ni ocenjen z 2 ali še slabše, kljub temu pa prihaja pri odgovorih do malo večjega 

razkoraka. Predvsem se opaža razkorak pri ocenjevanju, saj dijaki menijo, da učitelji ne upoštevajo vedno 

načinov in kriterij ocenjevanja, zagotovo zato tudi pri dijakih prihaja do občutka, da učitelji ne ocenjujejo 

pravično. Prihaja pa do večjega razkoraka pri trditvah, da učitelji ne upoštevajo različnih učnih sposobnosti 

dijakov, kakor tudi, da s svojim delom niso dijakom za vzgled, saj se učitelji sami bolj kritično ocenjujemo, kot 

so nas ocenili dijaki. 

Analiza rezultatov drugega dela ankete 

Tabela 3: Močne točke – ocena je dobra, ne presega 2: 

Trditev dijaki 

V razredu se počutim dobro. 1,67 

S sošolci smo prijatelji in se družimo tudi izven šole. 1,85 

Dijaki si pomagamo pri težavah. 1,83 

Sošolci se spoštujemo med seboj. 1,94 

Šola spodbuja inovativnost/ustvarjalnost. 1,73 

Za dobro opravljeno delo sem pohvaljen. 1,99 

Moja šola je v okolju cenjena. 1,32 

Ponosen sem na svojo šolo. 1,75 

Pravočasno sem seznanjen z datumi pisnih ocenjevanj znanja. 1,59 

Šola obravnava tiste, ki kršijo šolska pravila. 1,69 

Ob kršitvah sledijo ustrezni ukrepi. 1,70 

Šola ima sodobno opremo za moje strokovno področje. 1,40 

Učilnice so opremljene za sodoben pouk. 1,30 

V šoli imamo prostore, kjer imam dostop do internetnih strani. 1,25 

V šolski knjižnici si lahko izposodim knjige, ki jih potrebujem pri učenju. 1,59 

Šolski prostori so čisti. 1,56 

Šolski prostori so urejeni (npr. vitrine, panoji, obešalniki, omare). 1,46 

Okolica šole je lepo urejena. 1,45 

Svetovalna služba mi nudi podporo, če je potrebno. 1,45 

V tajništvu šole lahko uredim vse potrebno (potrdila, malice, prijavnice). 1,22 

Če imam težavo, se lahko obrnem na razrednika. 1,61 

V nujnih primerih se lahko obrnem na ravnatelja/pomočnika ravnatelja. 1,62 

 

Tabela 4: Šibke točke – ocena je nekoliko slabša, nad 2: 

Trditev dijaki 

V razredu ni napetosti med posameznimi skupinami dijakov. 2,10 

Med seboj ne delamo razlik in smo strpni do drugačnih. 2,13 

Šola izpolnjuje moja pričakovanja. 2,06 

Vpis v našo šolo bi priporočal tudi drugim. 2,09 

Če bi se znova odločal o izbiri poklica, bi izbral isti poklic. 2,16 

Z urnikom sem zadovoljen. 2,27 

Pravočasno dobim informacijo o nadomeščanjih. 2,24 

O vseh dejavnostih v šoli sem pravočasno obveščen. 2,14 

Na šoli je vsem dostopen nabiralnik za pohvale, pobude, pripombe in pritožbe. 2,31 

Klimatski pogoji v šolskih prostorih so ustrezni. 2,46 
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Glede na odgovore dijakov lahko rečemo, da se na šoli dobro počutijo, da si medsebojno pomagajo in se 

spoštujejo. Zadovoljni so z urejenostjo šole in opremljenostjo prostor, prav tako dobijo podporo in pomoč s 

strani šole in vodstva šole. Opažamo pa, da se znotraj razreda dijaki ne razumejo vedno, da med sabo delajo 

razlike, se grupirajo. Dijaki menijo tudi, da niso pravočasno obveščeni o nadomeščanjih in ostalih dejavnostih, 

čeprav so po šoli monitorji, na katerih lahko zasledijo vsa obvestila, obveščamo jih tudi preko eAsistenta. 

Zanimivo je tudi dejstvo, da menijo, da je šola v okolju cenjena in da so ponosni nanjo, vendar pa je ne bi vsi 

priporočili drugim, kakor tudi, da vseh njihovih pričakovanj ne izpolnjuje. 

Izzivi za prihodnje leto so zagotovo izboljšati »šibke« točke in obdržati močne točke na taki ravni kot so sedaj.   

9.2.4. Standard kakovosti 4: Zadovoljstvo udeležencev v programih izobraževanja odraslih 

V šolskem letu 2016/17 smo na področju izobraževanja odraslih ponujali in izvajali formalne in neformalne 

programe. Na področju formalnega izobraževanja odraslih smo tako izvedli poklicni tečaj Predšolska vzgoja, v 

katerega je bilo v tem šolskem letu vpisanih 25 kandidatov. Program je uspešno zaključilo 17 kandidatov, ki so 

se prijavili na spomladanski rok poklicne mature 2017 in vsi so jo tudi uspešno opravili. 

Na področju neformalnega izobraževanja odraslih pa smo v sklopu dveh projektov izvedli različne programe, ki 

so bili za udeležence brezplačni. Tako smo v projektu »Pridobivanje kompetenc 2016-2019« izvedli naslednje 

programe: 

- programi SNIO v obsegu 50 ur (splošno neformalno izobraževanje odraslih): Komunikacija med sodelavci in s 

strankami, Kombinirani tečaj nemškega in angleškega jezika, Zdrav življenjski slog; 

- RPO (Računalniška pismenost za odrasle, 60 ur); 

- RDO (Računalniško in digitalno opismenjevanje, 50 ur); 

- priprave na NPK (iz nemškega in angleškega jezika ter priprava testenin na tradicionalen način, 20 ur). 

V sklopu javnega razpisa za financiranje neformalnih izobraževalnih programov za brezposelne osebe pa smo v 

tem šolskem letu izvedli tečaj angleškega jezika (vmesna raven A2, 60 ur), tečaj nemškega jezika (vmesna raven 

A2, 60 ur), tečaj Excela (nadaljevalni, 30 ur) in RPO (Računalniška pismenosti za odrasle, 60 ur). 

Ob zaključku programov smo med udeleženci izobraževanja opravili anketo o zadovoljstvu. Anketiranih je bilo 

59 udeležencev, od tega 9 moških in 50 žensk, pri čemer so z ocenami od 1 do 5 ocenjevali zadovoljstvo z 

organizacijo izobraževanja, učiteljem, urnikom, vsebino, učnim gradivom, pridobljenim znanjem in učilnico. 

Ocena 5 je pomenila, da so udeleženci v celoti zadovoljni in ocena 1, da sploh niso zadovoljni. 

Z rezultati ankete smo na splošno zelo zadovoljni. Najprej nas je zanimalo ali so udeleženci zadovoljni z 

organizacijo izobraževanja. Rezultati ankete kažejo, da je 70,7 % vprašanih mnenja, da so v celoti zadovoljni s 

pridobitvijo informacij pred in po vpisu, 86 % jih meni, da so bili obveščeni o vseh spremembah v zvezi s 

potekom tečaja in so obkrožili oceno 5 in 73,1 % vprašanih meni, da so bila sporočila o spremembah poslana 

pravočasno in so s tem tudi v celoti zadovoljni. 

Ravno tako je bila večina anketiranih zadovoljna z učiteljevo razlago snovi (v celoti zadovoljni 83%), svetovanja 

glede dodatnega gradiva in učinkovitega učenja (v celoti zadovoljni 80)%, uporabo metod in sredstev pri razlagi 

snovi (v celoti zadovoljni 83%), aktivnega sodelovanja udeležencev (v celoti zadovoljni 88 %), pravočasnega 

prihoda učitelja na predavanje (92 %) v celoti zadovoljnih ter upoštevanje mnenj, predlogov in izkušenj 

udeležencev (95 %).  

Večina udeležencev je bila ravno tako zadovoljna z urnikom programov (obseg ur in termin programa – v celoti 

zadovoljnih 71 %). Malo manj so bili zadovoljni z učnim gradivom (je pregledno, razumljivo, vsebuje dovolj 

praktičnih primerov, vaj in nalog, podobnim preizkusom znanja in omogoča samostojno učenje). Oceno 5 je pri 

vprašanjih o zadovoljstvu z učnim gradivom podalo okrog 70 % vseh vprašanih, druga pogostejša ocena je bila 

izbrana ocena 4. 

Udeleženci se glede zadovoljstva z znanjem, ki so ga pridobili tekom izobraževanja strinjajo, da je le-to 

uporabno in aktualno, saj jih je večina (75,4 %) v celoti zadovoljna s pridobljenim znanjem. 

Prav tako so bili zadovoljni z učilnico, ki je po njihovem mnenju ustrezno opremljena, svetla, pospravljena in 

čista. Malo manj so bili udeleženci zadovoljni z ogrevanjem učilnice v zimskih mesecih (premalo ogrevana). 

V splošnem smo ugotovili, da so udeleženci izobraževanja odraslih bili zadovoljni z našo organizacijo in 

izvedbo programov. Poleg vprašalnikov v pisni obliki, pa z udeleženci opravimo tudi pogovore o zadovoljstvu 

na razrednih urah, v odmorih ali ob koncu programa. Večjo pozornost bomo vsekakor namenili obveščanju 

udeležencev oz. pretoku informacij v zvezi z izobraževanjem. 

9.3. UGOTOVITVE 

Dvig bralne pismenosti dijakov GFML je zahtevna naloga, ki jo uvajamo premišljeno in načrtno, saj bomo le 
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tako lahko dosegli zastavljen cilj. Učitelji pri pouku upoštevajo različne načine, kako izboljšati bralno pismenost 

pri dijakih in posledično tudi govorno izražanje dijakov. Predvsem aktiv jezikoslovcev veliko pozornosti nameni 

temu standardu kakovosti, a tudi v ostalih aktiv se učitelji trudijo, da sledijo zastavljenemu standardu.  

Analiza oddelčnih učiteljskih zborov je pokazala, da so učitelji bolj zadovoljni s samo izvedbo sestankov, kot so 

bili prejšnje šolsko leto. Učno-vzgojna problematika v posameznih razredih se je reševala sproti, vendar učitelji 

menijo, da večino časa namenjamo pogovorom o učno slabših dijakih, medtem ko se nadarjenim dijakom skoraj 

ne nameni besede. Kljub temu, da smo v tem šolskem letu že izboljšali izvedbo samih sestankov, moramo 

vseeno v bodoče razmisliti, na kakšen način bodo sestanki potekali v prihodnje, da bo komunikacija med učitelji 

konstruktivna, da motiviranost tekom sestankov ne bo padla in da sestanki ne bodo predolgi. 

Analiza ankete EPoS je pokazala, da se dijaki na šoli dobro počutijo, da je šola urejena in da podporo najdejo pri 

vseh zaposlenih. Prav tako se je pri analizi samoevalvacije učitelj-dijaki pokazalo, da se učitelji trudijo delati 

dobro, da upoštevajo hišni red in pravilnike, predvsem pa je pozitivno to, da so kritični do svojega dela. 

Tudi z delom v izobraževanju odraslih bomo nadaljevali tako, kot smo ga izvajali do sedaj, saj so udeleženci 

zadovoljni s ponudbo in izvedbo programov. Pomembno je, da obdržimo kakovost dela, ki smo ga izvajali do 

sedaj ter da skušamo odpraviti pomanjkljivosti.  

9.4. USMERITVE ZA NAPREJ 

V naslednjem šolskem letu bomo nadaljevali z delom na zastavljenih standardih kakovosti, vendar v okviru 

projekta Vzpostavitev, dopolnitev in pilotni preizkus modela ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na področju 

vzgoje in izobraževanja. Projekt traja dve leti in se je pričel izvajati novembra 2016. Naša šola je v projekt 

vključena kot razvojna šola, kar pomeni, da sta ravnatelj in vodja kakovosti aktivno vključena v delovne skupine, 

ki pripravljajo standarde in kazalnike za posamezna področja. V šolskem letu 2017/18 bomo tako skozi letni 

cikel preizkušali tri standarde: 

obvezno področje: Dosežki učencev: standard 2: Učenci napredujejo v prečnih veščinah – kazalnik 2: Učenci 

napredujejo v veščinah komunikacije in sodelovanja (vključili bomo dvig bralne pismenosti dijakov GFML), 

področje Profesionalni razvoj strokovnih delavcev: standard1: Strokovni delavec usmerja učenje tako, da učencu 

omogoča optimalne dosežke razvoja – kazalnik 1: Strokovni delavec vodi učni proces na način, ki učencu 

omogoča pridobivanje in izkazovanje kakovostnega* znanja, spretnosti in prečnih veščinah (vključili bomo 

formativno spremljanje, projekt ATS2020), 

področje Šolska klima in kultura: standard 1: V zavodu si prizadevamo za kulturo kakovostnega komuniciranja 

in dobre medsebojne odnose – kazalnik 2: V zavodu spodbujamo kakovostno komuniciranje in dobre 

medsebojne odnose (vključili bomo projekt Zdrava šola). 

10. ORGANIZACIJSKI IN ANALITIČNI KAZALCI ŠOLSKEGA LETA  

10.1. ZAPOSLENI NA GFML IN 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 
Liljana Kosič Liana Miholič 

Mojca Rižnar 

Nedeljko  
Katja Peršak Barbara Keršič 

Irena Štuhec 

Milojka 

Vaupotič 

Kučan 

Martina 

Vogrinec 
Mojca Ficko 

Marko 

Kardinar 

Tjaša Šuc 

Visenjak 

Veronika 

Prijol 
Daniela Žibrat     

Družboslovcev 

in športnih 

pedagogov 

Franci Čuš 
Jasna 

Vogrinec 
Sonja Ferčak Danilo Obal Simona Pihlar Aleš Kustec 

Suzana Rauter Borut Slavic 

Tanja 

Trajbarič 

Lopert 

Jernej Jakelj Andrej Kos Saša Vrbnjak 

Niko Peterka Svetlana     
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Strokovni aktiv Člani 

Krstić 

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 Horvat 
    

Programa 

predšolske 

vzgoje 

Barbara 

Špilak 

Tatjana 

Rozmarič 

Poštrak 

Danijel 

Berden 
Borut Slavic 

Mojca Vizjak 

Horvat 
Jasna Vogrinec 

Svetlana 

Krstić 

Karolina 

Erjavc 
Nina Pečnik 

Martina 

Ščernjavič 
Katja Peršak  

Izobraževanje 

odraslih 

Lilijana Grof in  

Nina Pečnik 
in vsi učitelji, ki poučujejo v IO 

Svetovalna 

služba 
Liljana Fajdiga 

Šolska knjižnica Veronika Prijol 

DRUGI ZAPOSLENI: 

Laboranta 
Sonja Koroša 

Darko Zamuda 

Poslovni 

sekretarki 

Antonija Balažič 

Ines Sever 

Računovodkinja Brigita Berič 

Čistilke 

Marija Muršič 

Jasmina Simonič 

Martina Simonič 

Vodenje 

projektov 
Karmen Stolnik 

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. 2017 po izobrazbi 

Št. koda 

 ravni 

Vrsta del. 

razmerja 

Skupaj 

1. 8. 2016 
% I II III IV V VI VII/2 VIII/1 VIII/2 

Skupaj 

1. 8. 2017 
% 

NDČ 58 93,6  1  2 2 3 43 4 3 58 93,6 

DDČ 1 1,6       3   3 4,8 

PD              

Pripravniki 1 1,6            

Dopolnjevanje 2 3,2       1   1 1,6 

Javna dela              

Skupaj 62 100,0  1  2 2 3 47 4 3 62 100,0 

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

zaposlenih je v skladu glede na normative MIZŠ. 
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Preglednica zaposlenih na dan 1. 8. 2017 po ustreznosti izobrazbe 

 
Skupaj 

1. 8. 2016 
% I II III IV V VI VII/2 VIII/1 VIII/2 

Skupaj 

1. 8. 2017 
% 

Ustreznih 62 100,0  1  2 2 3 47 4 3 62 100,0 

Neustreznih              

Skupaj 62 100,0  1  2 2 3 47 4 3 62 100,0 

Preglednica prikazuje strukturo zaposlenih po ustreznosti izobrazbe.  

Število učiteljev (brez pripravnikov) po nazivu na dan 1. 8. 2017 

Naziv Skupaj 1. 8. 2016 % Skupaj 1. 8. 2017 % 

brez naziva 9 32,6 9 17,6 

mentor 13 30,8 14 27,5 

svetovalec 22 23,1 21 41,2 

svetnik 8 13,5 9 17,6 

Skupaj učitelji  52 100,0 51 100,0 

Preglednica prikazuje razmerje učiteljev in učiteljic po nazivu v šolskem letu 2015/16 in 2016/17. 

Starostna struktura učiteljev (brez pripravnikov) na dan 1. 8. 2017 

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

Število / 4 7 12 12 10 8 51 

% / 7,8 13,7 23,5 23,5 19,6 15,7 100,0 

10.2. 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. 

10.2.1. Učni uspeh 

Graf 1: Učni uspeh v programu gimnazija 

 

 



Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer POROČILO O REALIZACIJI LDN v š. l. 2016/17 

 
 

  

Stran 46 

 

Graf 2: Učni uspeh v programu predšolska vzgoja 

 

Učni uspeh ob koncu pouka šolskega leta 2016/2017 je v programu gimnazija bil 94,9 %, v programu predšolska 

vzgoja pa 89,0 %. Učni uspeh ob koncu šolskega leta v programu gimnazija je 99,5 %, v programu predšolska 

vzgoja pa 96,7 %.  

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 25,0 % uspeh. 

10.2.2. Uspeh na maturi 2017 

10.2.2.1 Splošna matura 

K splošni maturi je na spomladanskem roku pristopilo 107 dijakov gimnazijskega programa, in vsi so maturo 

uspešno opravili. Matura 2017 je tako v spomladanskem roku bila opravljena 100 %.  

Zlati maturantki in maturant letošnje mature so: Eva Rotar, Katja Vöröš in Matjaž Rantaša. 

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

število doseženih točk vseh gimnazijcev na državni ravni. 
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Graf 3: Število doseženih točk na splošni maturi 

 

 

10.2.2.2 Poklicna matura 

Tudi 16. 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 %.  

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

maturantki s 23 točkami sta bili: Urša Holer in Nika Klobasa. Zlati maturant z 22 točkami je Primož Slekovec. 

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 
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10.2.3. Dosežki dijakov 

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

a) jezikoslovje 

˗ za Cankarjevo priznanje: 2 zlati in 5 srebrnih priznanj; 

˗ iz angleščine: 5 zlatih in 1 srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz angleščine kot 2. tuji jezik; 5 

srebrnih priznanj na državnem tekmovanju iz angleščine kot 1. tuji jezik, 2 srebrni priznanji iz angleške 

bralne značke na državni ravni; 

˗ iz nemščine: 1. mesto in zlato priznanje na državnem tekmovanju, 9 srebrnih priznanje na državnem 

tekmovanju iz nemščine, 17 nemških jezikovnih diplom (DSD); 

˗ iz španščine: 1 zlato in 1 srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz španskega jezika DILO, 2 zlati 

priznanji na tekmovanju iz španske bralne značke Ratón de biblioteca, 

˗ iz madžarščine: glavna nagrada na literarnem natečaju Sándorja Szúnjogha in srebrno priznanje na 

tekmovanju Petőfi Sándor. 

b) naravoslovje 

˗ iz matematike: 4 zlata in 6 srebrnih priznanj na državnem tekmovanju v znanju matematike za Vegova 

priznanja, 2 zlati in 7 srebrnih priznanj iz razvedrilne matematike, 2 zlati in 2 srebrni priznanji na 

državnem tekmovanju iz logike, 1. mesto na državnem tekmovanju hitro in zanesljivo računanje; 

˗ iz biologije: 4 zlata in 6 srebrnih priznanja na tekmovanju iz poznavanje rastlin Flora 2017, 2 zlati 

priznanji na tekmovanju iz znanja biologije, 5 zlatih priznanj iz znanja o sladkorni bolezni; 

iz fizike, kemije in računalništva: 5 zlatih in 3 srebrne Preglove plakete, 5 srebrnih priznanj na državnem 

tekmovanju iz fizike, 2 srebrni priznanji na državnem tekmovanju iz astronomije, 4 zlate in 5 srebrnih ter 5 

bronastih priznanj na državnem tekmovanju mladih raziskovalcev ZOTKS.  

c) družboslovje 

iz zgodovine, geografije, sociologije: srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz zgodovine, prvo in drugo 

mesto ter zlati priznanji na tekmovanju v poznavanju sodobne zgodovine Pot v prihodnost, 1 zlato in 1 srebrno 

priznanje na državnem tekmovanju iz znanja geografije, 2 zlati in 1 srebrno ter 2 bronasti priznanji na državnem 

tekmovanju mladih raziskovalcev ZOTKS, uvrstitev med 3 najboljše ocenjene scenarije na temo Predstavljaj si 

svet brez korupcije. 

e) šport 

˗ srebrno priznanje na državnem tekmovanju v streljanju z zračnim orožjem/ekipno, 

˗ 1. mesto na srednješolskem državnem prvenstvu v judu v kategoriji do 78 kg in 3. mesto v kategoriji do 

60 kg, 

˗ 1. mesto na zunanjem državnem prvenstvu v lokostrelstvu srednjih šol v kategoriji sestavljeni lok, 

˗ zlato priznanje za uspeh na državnem tekmovanju projekta ŠPF za SŠ v LA plesih, 

˗ 1. mesto v teku na 100 m na srednješolskem državnem prvenstvu v atletiki, 

˗ 2. mesto na državnem tekmovanju v šahu za srednješolce in osvojitev naziva mednarodni šahovski 

mojster; 

f) debata 

˗ 1. mesto ekipno na državnem debatnem turnirju v Ormožu in  

˗ 1. in 3. mesto ekipno na državnem debatnem turnirju v Mariboru, 

˗ 1. in 2. mesto ekipno na državnem debatnem turnirju v Kranju, 

˗ 1. in 2. najboljši govorec na državnem debatnem turnirju v Kranju. 

 

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

11.1. ZDRAVSTVENO VARSTVO DIJAKOV IN ZAPOSLENIH 

Zdravniški pregledi so po zakonu obvezni za 1. in 3. letnike in so bili realizirani v skladu z LDN-jem šole. 

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

šolske medicine.  

Omarice s prvo pomočjo se nahajajo v tajništvu, v vajalnici, na hodnikih in v športnem kabinetu. 
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Obdobni zdravniški pregledi za zaposlene so določeni na 5 let; za čistilke in laboranta pa na 3 leta. Izvaja jih 

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

11.2. ZAVAROVANJE UČENCEV 

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

zavarovalnic posreduje razrednik. V letošnjem letu nismo imeli hujših poškodb. 

11.3. ŠOLSKA PREHRANA 

Šolsko malico dostavlja podjetje Sodexo prehrana in storitve, d. o. o. Polna cena malice, ki jo je določilo 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, znaša 2,42 evra. Subvencija se ugotavlja v veljavni odločbi o 

otroškem dodatku ali državni štipendiji, zato staršem ni več potrebno posebej oddajati vlog za uveljavljanje 

subvencije malice. Vrste subvencionirane prehrane: splošna subvencija za malico, dodatna subvencija za malico 

zaradi socialnega položaja dijaka. 

V iztekajočem se šolskem letu smo prešli na predplačniški sistem plačevanja. 

Naslednja tabela prikazuje odstotek dijakov, ki so bili odjemalci malic ter % prevzetih obrokov v zadnjih štirih 

letih. 

Šol. leto Št. vseh dijakov 
Št. obrokov v 

enem letu 

Št. dijakov 

prijavljenih  

na malico 

% 

Letno št. 

naročenih 

malic 

Letno št. 

prevzetih 

obrokov 

% 

2013/14 714 124.950 656 91,88 64.203 61.940 96,50 

2014/15 646 113.050 633 97,99 65.896 64.600 98,03 

2015/16 619 108.325 575 92,89 68.686 67.766 98,66 

2016/17 606 106.050 585 96,53 52.074 48.733 93,58 

12. UČBENIŠKI SKLAD 

Učbeniški sklad šole je v šolskem letu 2016/17 vseboval 3.765 učbenikov, od tega 1.408 za program predšolska 

vzgoja ter 2.357 za gimnazijski program.  

 

Preglednica: Podatki o številu dijakov, ki so v šolskem letu 2016-17 koristili US 

Letnik 
Število dijakov, ki si 

izposojajo učbenike 

Število vseh 

dijakov 
% 

1. 139 149 93,30 

2. 140 146 95,90 

3. 108 118 91,50 

4. 144 163 88,30 

5. 12 31 38,70 

Skupaj: 543 607 89,50 

Ines Sever, skrbnica učbeniškega sklada 

13. 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. 2016 do 31. 8. 2017 zbranih 24.260 € ali 83,5 % planiranega. 
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Starši dijaka, ki tega prispevka niso zmogli plačati, so lahko vložili vlogo za zmanjšanje višine prispevka v 

svetovalni službi.  

 

Preglednica: Pregled zbranih sredstev v šolskem skladu v preteklih petih letih 

Šolsko leto 
Prispevek 

GIM 

Prispevek  

PV 
Planirana sredstva Zbrana sredstva % 

2012/2013 40 € 20 € 24.000 € 19.803 € 84,8 % 

2013/2014 40 € 20 € 22.660 € 23.135 € 96,4 % 

2014/2015 50 € 25 € 26.000 € 22.440 € 84,2 % 

2015/2016 50 € 50 € 30.000 € 30.050 € 100,2 % 

2016/2017 50 € 50 € 29.054 € 24.260 € 83,5 % 

 

Predlog porabe šolskega sklada za šolsko leto 2016/17, ki je bil sprejet na Svetu staršev, dne 26. 9. 2016, in 

Svetu šole, dne 26. 9. 2016, 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 ekskurzije za vse dijake letnika 24.950 € 5.050 € 30.000 € 

SKUPAJ 29.050  € 19.050 € 48.100 € 

 

Skozi šolsko leto smo realizirali: 

 

Poraba za / iz šolskega sklada GFML Skupaj 

 časopis Reflektor  – 2 številki 3.618,96 € 904,74 € 4.523,70 € 

 Letopis 7.356,96 € 1.839,24 € 9.196,20 € 

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

 obvezne ekskurzije za vse dijake 11.284,08 € 10.635,92 € 21.920,00 € 

SKUPAJ 24.260,00 € 19.379,90 € 43.639,90 € 

 

V šolskem letu 2016/17 se je v šolskem skladu zbralo 24.260 €, s sredstvi smo pokrili izdajo časopisa Reflektor 

in Letopisa, fotokopije za pouk in obvezne ekskurzije.  

Naslednje tabele prikazujejo stroške obveznih ekskurzij po posameznih letnikih. 

 

 

OBVEZNE EKSKURZIJE 1. LETNIK  

 GIMNAZIJA  Skupaj 

Na dejansko 

udeleženega 

dijaka 

Povprečno na 

dijaka v 

letniku 

Ekskurzija Ljubljana 2.535,89 € 23,92 € 23,48 € 

Ekskurzija Prekmurje 811,18 € 9,77 € 7,51 € 

Ekskurzija Ptuj in Krapina 1.400,81 € 13,87 € 13,09 € 

Spoznajmo Ljutomer – projektni dan 388,75 € 3,77 € 3,60 € 

Športni dan 224,48 € 3,40 € 2,08 € 

Skupaj 5.361,11 € 54,73 € 49,76 € 
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 PREDŠOLSKA VZGOJA  Skupaj 

Na dejansko 

udeleženega 

dijaka 

Povprečno na 

dijaka v 

letniku 

Spoznajmo Ljutomer – projektni dan Otrok 

poglej okrog 
141,00 € 3,53 € 

3,44 € 

Spoznajmo Razkrižje – projektni dan Otrok 

poglej okrog 
625,26 € 15,25 € 

15,25 € 

Športni dan 159,78 € 5,51 € 3,90 € 

Ogled vrtca Moravske Toplice 227,76 € 5,56 € 5,56 € 

Lutkovni abonma 676,50 € 16,50 € 16,50 € 

Skupaj  1.830,30 € 46,35 € 44,65 € 

 

 

OBVEZNE EKSKURZIJE 2. LETNIK  

 GIMNAZIJA  Skupaj 

Na dejansko 

udeleženega 

dijaka 

Povprečno na 

dijaka v 

letniku 

Ekskurzija Idrija 1.982,42 € 28,32 € 20,65 € 

Ekskurzija Dunaj 3.256,00 € 37,00 € 33,92 € 

Ekskurzija Maribor 674,20 € 8,64 € 7,02 € 

Športni dan 382,31 € 3,94 € 3,98 € 

Skupaj  6.294,93 € 77,90 € 65,57 € 

 PREDŠOLSKA VZGOJA  Skupaj 

Na dejansko 

udeleženega 

dijaka 

Povprečno na 

dijaka v 

letniku 

Pikin festival in Hermanov brlog (Celje) 486,73 € 10,82 € 9,74 € 

Športni dan 159,78 € 5,51 € 3,20 € 

Lutkovni abonma 825,00 € 16,50 € 16,50 € 

Skupaj  1.471,51 € 32,83 € 29,44 € 
  

 

OBVEZNE EKSKURZIJE 3. LETNIK  

 GIMNAZIJA  Skupaj 

Na dejansko 

udeleženega 

dijaka 

Povprečno na 

dijaka v 

letniku 

Ekskurzija v Zagreb 2.310,00 € 33,00 € 28,52 € 

Vojaški sejem SOBRA 328,47 € 4,74 € 4,05 € 

Športni dan  296,90 € 3,81 € 3,66 € 

 Skupaj  2.935,37 € 41,55 € 36,23 € 

 PREDŠOLSKA VZGOJA  Skupaj 

Na dejansko 

udeleženega 

dijaka 

Povprečno na 

dijaka v 

letniku 

Ekskurzija Dunaj 1.944,00 € 54,00 € 52,54 € 

Ekskurzija Maribor  

(Waldorfski in Montessori vrtec) 
323,60 € 6,47 € 6,47 € 

Vojaški sejem SOBRA 164,20 € 4,74 € 4,44 € 

Športni dan 159,78 € 5,51 € 4,32 € 

Lutkovni abonma 610,50 € 16,50 € 16,50 € 

Skupaj  3.202,08 € 87,22 € 84,27 € 
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OBVEZNE EKSKURZIJE 4. LETNIK  

 GIMNAZIJA  Skupaj 

Na dejansko 

udeleženega 

dijaka 

Povprečno na 

dijaka v 

letniku 

/ / / / 

 PREDŠOLSKA VZGOJA  Skupaj 

Na dejansko 

udeleženega 

dijaka 

Povprečno na 

dijaka v 

letniku 

Lutkovni abonma 825,00 € 16,50 € 16,50 € 

Skupaj  825,00 € 16,50 € 16,50 € 

_________________________________________________________________________________ 

GIMNAZIJA:  14.591,41 € 

PREDŠOLSKA VZGOJA:  7.328,89 € 

SKUPAJ:  21.920,30 € 

14. 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 

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 2016/17. 

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 


