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1. UVOD 
 

Šolsko leto 2012/2013 je bilo uspešno v vseh pogledih. To nam kažejo tudi analitični kazalci 
uspešnosti dijakov ob koncu šolskega leta in na maturi 2013. Vpisanih je bilo 753 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. Dogodkov je bilo veliko in vsi so bili dokumentirani v našem šolskem časopisu 
GFM novice. Osrednja pozornost je bila namenjena pripravam in izvedbi dogodkov, ki so 
obeležili 50 let obstoja Gimnazije in 200 let rojstva dr. Franca Miklošiča, ki ga bomo 
praznovali v naslednjem šolskem letu. Vrhunec dogajanj ob 50 letnici obstoja Gimnazije 
Franca Miklošiča je bil 30. in 31. avgusta, ko sta se zgodili svečana akademija in srečanje 
generacij. Slavnostni govornik na svečani akademiji je bil predsednik države g. Borut Pahor. 
V sklopu prireditev je bila izdana monografija o 50 let delovanja Gimnazije Franca Miklošiča, 
Antologija dijaške poezije, srečanje doktorjev znanosti, narejena je bila nova celostna podoba, 
izdana spominska znamka in še mnogo drugih manjših dogodkov se je zgodilo. Tekom 
šolskega leta je bil izbran tudi nov slogan šole »Z znanjem ponosni v prihodnost«.   
Poleg praznovanja visokega jubileja so preteklo šolsko leto še posebej zaznamovali naslednji 
najpomembnejši dogodki: 
- 100 % matura in 15 zlatih maturantov na splošni maturi;  
- 100 % matura in 12 zlatih maturantk na poklicni maturi, pet z vsemi točkami; 
- veliko najboljših dosežkov na državnih tekmovanjih iz znanj; 
- uspešno sodelovanje in organizacija na mednarodnem tekmovanju iz naravoslovja v 

sodelovanju z Gimnazijo Čakovec in Kölcsey Ferenc Grammar-School, Zalaegerszeg v 
Čakovcu in Bundes-Oberstufenrealgymnasium Bad; 

- uspešno uvajanje posodobitev v gimnazijski program in program predšolska vzgoja; 
- v novembru 2012 smo uspešno organizirali tradicionalne Miklošičeve dneve in s tem 

naredili uvod v praznovanje 50 let GFML in 200 let rojstva dr. Franca Miklošiča; 
- v marcu 2013 smo organizirali mednarodni debatni teden; 
- mesečni pogovori z doktorji znanosti, nekdanjimi dijaki GFML z naslovom Znanost ima 

mlade; 
- organizacija delavnic za učence osnovnih šol z naslovom Znanje za mlade; 
- 2. izvedba dobrodelne prireditve Gimnazijci gimnazijcem; 
- ob koncu pouka smo izvedli 13. kulturni maraton. 
Na šoli deluje tudi dijaška skupnost, ki se je redno sestajala. Delo dijaške skupnosti je bilo 
konstruktivno in ga ocenjujem kot zelo dobro. 
Sodelovanje s starši je bilo dobro, 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. S strani učiteljev je bilo vloženega veliko truda in dodatnega dela, ki se je 
obrestovalo, saj beležimo kopico zlatih, srebrnih in bronastih priznanj. 
Najvišja priznanja so dijaki dosegli na naslednjih državnih tekmovanjih: 
- za Cankarjevo priznanje: dve zlati in prvo mesto; 
- iz nemščine eno zlato; 
- iz matematike, logike in razvedrilne matematike: 8 zlatih priznanj in udeležba enega 

dijaka na Srednjeevropskem matematičnem tekmovanju ter uvrstitev na Mediteransko 
matematično olimpijado; 

- iz fizike, kemije in biologije: 11 zlatih priznanj; 
- iz geografije: dve zlati priznanji; 
- iz zgodovine: eno zlato;  



- iz likovne umetnosti: 1. mesto na natečaju »Ruska kapelica« in 1. mesto na natečaju Voda, 
gibalo življenja; 

- na športnih tekmovanjih pet zlatih priznanj; 
- uspešno sodelovanje na državnem in svetovnem debatnem tekmovanju. 
Bile so tudi slabosti, ki jih bomo morali v naslednjem šolskem letu odpraviti. Pred nami so 
tudi novi izzivi, s katerimi se bomo morali spoprijeti. Konkretizacija tega pa je že del novega 
LDN-ja. 
 
V Ljutomeru, september 2013 

Zvonko Kustec, ravnatelj 
 
 
 

 



2. POROČILO O KAKOVOSTI 
 
Samoevalvacijsko poročilo je pripravila Komisija za kakovost Gimnazije Franca Miklošiča 
Ljutomer v sodelovanju z ravnateljem šole, Zvonkom Kustecem. 
 
Komisija za kakovost Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomera sestavljajo strokovni delavci 
šole, predstavnik delodajalcev in predstavnik staršev. 
 
Strokovni delavci: 

• mag. Jernej Jakelj, predsednik, 
• Liljana Fajdiga, članica, 
• Barbara Špilak, članica; 

 
Predstavnica delodajalcev: 

• Bernarda Fras; 
 
Predstavnica staršev: 

• Gabrijela Kuhar. 
 
Temeljni cilj Komisije za kakovost je, skladno z zakonodajnimi predpisi, zagotavljati 
kakovost po načelih celovitega vodenja kakovosti. 
 

Potek samoevalvacije 
 
Predstavitev obravnavanih prednostnih področij: 
Na začetku šolskega leta 2012/13 smo se odločili, da bomo kot prednostno področje izbrali 
izbirne predmete v gimnazijskem programu. Natančneje nas bo zanimalo, kako so dijaki ob 
zaključku 2. letnika zadovoljni z naborom izbirnih predmetov, ki smo jim jih ponudili na 
začetku šolskega leta. Naš cilj je, da ta nabor oblikujemo tako, da čim širše pokrijemo interese 
in želje dijakov ter da s tem dijakom damo možnost, da krepijo svoja močna področja. Že na 
samem začetku smo se zavedali, da bo to dolgoročni cilj in da bomo konkretne rezultate 
dobili šele po enem letu šolanja, torej po zaključku 2. letnika.  
 
Obstoječe stanje: 
Kurikulum splošnih gimnazij dijakom v zelo ozkem obsegu omogoča, da načrtno razvijajo 
njihove talente, zanimanja ter sposobnosti. Največkrat dijaki šele v višjih letnikih izbirajo 
nivoje zahtevnosti; in še te zgolj pri določenih učnih predmetih (matematik, tuji jeziki). 
Opisano stanje mlademu človeku ne omogoča, da bi napredoval in se samopotrjeval predvsem 
na tistih področjih, ki ga zanimajo ter osrečujejo. 

 
Vizija/želje šole: 
Pedagoški delavci Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer se zavedajo, da je uspešen in 
notranje zadovoljen zgolj tisti dijak, ki mu je sistemsko omogočeno, da se lahko razvija ter 
samopotrjuje na področjih katera predstavljajo prioriteto njegovih prostočasnih aktivnosti. 
 
Izvedena dejavnost:  
Med 145 dijaki, ki so v šolskem letu 2012/13 obiskovali prvi letnik gimnazijskega programa 
smo izvedli anketo o izbiri obveznih izbirnih predmetov, ki bi jih obiskovali v naslednjem 
šolskem letu. Dijakom smo na voljo ponudili devet izbirnih predmetov iz treh vsebinskih 
sklopov (umetnostni sklop: likovno snovanje; naravoslovni sklop: študije okolja, razvedrilna 
matematika, izbirna informatika; jezikoslovni sklop: nemška jezikovna diploma (DSD), 



nemščina, ruščina, francoščina, španščina). Izbira obveznih izbirnih učnih predmetov po 
izvedeni anketi je bila sledeča: 

Ime izbirnega učnega predmeta Število dijakov 
LIS (likovno snovanje) 13 
ŠOK (študije okolja) 5 
MAT (razvedrilna matematika) 12 
INF (dodatna informatika) 14 
DSD (nemška jezikovna diploma) 42 
NEM (nemščina kot 3. tuji jezik) 9 
RUS (ruščina kot 3. tuji jezik) 21 
FR (francoščina kot 3. tuji jezik) 0 
ŠP (španščina kot 3. tuji jezik) 27 
 
Trenutno stanje: 
Na podlagi dogovora, da je pogoj za izvedbo določenega izbirnega predmeta, če le-tega izbere 
najmanj deset dijakov smo oblikovali naslednje skupine: 

Ime izbirnega učnega predmeta Število skupin 
LIS (likovno snovanje) 1 
ŠOK (študije okolja) 0 
MAT (razvedrilna matematika) 1 
INF (dodatna informatika) 1 
DSD (nemška jezikovna diploma) 2 
NEM (nemščina kot 3. tuji jezik) 0 
RUS (ruščina kot 3. tuji jezik) 1 
FR (francoščina kot 3. tuji jezik) 0 
ŠP (španščina kot 3. tuji jezik) 1 
 
Vsak izmed izbirnih predmetov se bo izvajal v obsegu 70 šolskih ur na letni ravni (2 šolski uri 
na teden). Dijaki, ki so si izbrali predmete, ki se zaradi majhne prijave ne bodo izvajali 
(Študije okolja; Nemščina kot 3. tuji jezik; Francoščina kot 3. tuji jezik) smo preusmerili k 
drugim izbirnim predmetom. 
 
 
USMERITVE ZA NASLEDNJE ŠOLSKO LETO 
 
Na začetku šolskega leta smo se odločili, da bomo izbranemu standardu kakovosti sledili 
daljše časovno obdobje, ga po potrebi prilagajali in nadgrajevali. Tako bomo ob koncu 
šolskega leta med dijaki izvedli evalvacijo. Dijake bomo ob koncu šolskega leta (2013/14)  
anketirali s ciljem, da ugotovimo njihovo zadovoljstvo z ponujenim naborom izbirnih 
predmetov. Prav tako jim bomo ponudili možnost, da si tudi v 3. letniku gimnazijskega 
programa izberejo obvezne izbirne predmete. Ker so v 2. letniku izostali predvsem izbirni 
predmeti družboslovnih vsebin bomo skušali nuditi večjo izbiro iz omenjenega področja. 
 
Prav tako bomo z novim šolskim letom kot drugo prednostno področje izbrali zadovoljstvo 
učiteljev s svojim delom. Prvo anketo bomo izvedli že na prvi pedagoški konferenci in svoje 
dejavnosti prilagodili glede na rezultate, ki jih bo pokazala analiza. Trudili se bomo izboljšati 
zadovoljstvo z različnimi aktivnostmi po posvetu z vodstvom in svetovalno službo. 
Pri spremljanju aktivnosti ugotavljamo, da je takšen zastavljen način dela dober, zato bomo 
pri takem načinu dela vztrajali, vsebine delovanja pa smiselno prepletali.  
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