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11  UUVVOODD  
 

Letni delovni načrt (v nadaljevanju LDN) II. gimnazije Maribor za šolsko leto 2011/12 določa naloge 

in dejavnosti šole na področjih, ki so ključna za uspešno delovanje šole. Struktura LDN omogoča 

enostaven pregled dela šole in zagotavlja učinkovito spremljanje izvajanja načrtovanih nalog. V LDN 

so natančno prikazane tiste dejavnosti, ki jih mora šola izvajati na osnovi ustanovitvenega akta, prav 

tako pa tudi tiste dejavnosti, ki delajo šolo odprto in razpoznavno v njenem prostoru. Velik poudarek 

je namenjen sodelovanju s starši, dijaško skupnostjo in širšim okoljem, saj je od njega odvisno tudi 

uspešno delovanje šole. 

 

Prioritete v šolskem letu 2011/12 so: 

1. izvedba samoevalvacije dela šole, 

2. začetek izvajanja programa dela z nadarjenimi dijaki in 

3. uvedba elektronskega vodenja šolske dokumentacije. 

 

LDN II. gimnazije Maribor za šolsko leto 2011/12 predstavlja trden okvir za uspešno delo šole, seveda 

pa se bo po potrebi dopolnjeval, saj se nekatere aktivnosti, ki so posledica svežih idej, pojavljajo tudi 

nenačrtovano med šolskim letom. 

 

22  PPOOSSLLAANNSSTTVVOO  IIII..  GGIIMMNNAAZZIIJJEE  MMAARRIIBBOORR  
 

II. gimnazija Maribor s svojim delom omogoča dijakom pridobivanje kakovostnega znanja, razvoj 

ustvarjalnosti, kritičnosti, samostojnosti, iniciativnosti in solidarnosti ter s svojim delovanjem prispeva 

k razvoju slovenskega in evropskega srednješolskega izobraževanja. 

 

33  DDEEJJAAVVNNOOSSTTII  ŠŠOOLLEE  
 

3.1 Vzgojno-izobraževalni programi, OIV, matura 
 

V šolskem letu 2011/12 bo II. gimnazija Maribor izvajala naslednje vzgojno-izobraževalne programe: 

 

– gimnazija, 

– gimnazija – evropski oddelek,  

– gimnazija – športni oddelki, 

– gimnazija – PRO oddelek, 

– mednarodna matura. 

 

3.1.1 Gimnazijski program 
 

Gimnazijski program poteka v skladu s sprejetim gimnazijskim programom. Šoli omogoča, da z 

nerazporejenimi urami (3 ure v 2. letniku, 3 ure v 3. letniku, 11 ur v 4. letniku) upošteva specifiko 

šole, okolja in zahteve mature. Na osnovi tega so nerazporejene ure v šolskem letu 2011/12 

razporejene na naslednji način: 

 

– 2. letnik: 2 uri za psihologijo, 1 ura za matematiko, 

– 3. letnik: 3 ure za izbirne maturitetne predmet in 

– 4. letnik: 8 ur za izbirne maturitetne predmete, 1 ura za slovenski jezik, 1 ura za prvi tuji 

jezik, 1 ura za matematiko. 

 

V šolskem letu 2011/12 bo prvič prišlo do ločenega izvajanja pouka matematike na dveh ravneh v 

četrtem letniku. 
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3.1.2 Gimnazija – športni oddelki 
 

Program poteka po predmetniku za športne oddelke. V športnih oddelkih imajo dijaki v prvih treh 

letnikih 6 ur športne vzgoje, v četrtem letniku pa 8 ur. V letošnjem šolskem letu bo II. gimnazija 

nadaljevala s projektoma učenja na daljavo dijakov športnih oddelkov v sodelovanju z ZŠ in OKS. 

 

3.1.3 Gimnazija – evropski oddelek 
 

V šolskem letu 2011/12 se bo program evropskih oddelkov izvajal le v drugem, tretjem in četrtem 

letniku. V šolskem letu 2011/12 namreč ni več vpisa v prvi letnik. Program bo potekal v skladu s 

sprejetimi cilji in zasnovo evropskih oddelkov. Cilj programa je razvijanje evropske dimenzije, zavesti 

o soodvisnosti držav, narodov, narodnosti Evrope in vsega sveta. V programu so tako dodatne ure za 

pouk tujih jezikov, slovenščine, predmet Evropske študije, obvezno mednarodno sodelovanje dijakov 

in sodelovanje tujih učiteljev kot rojstnih govorcev v osnovnem programu tujih jezikov ter pri ostalih 

predmetih. Predmetnik je prilagojen zahtevam evropskih oddelkov. 

 

Aktivnosti evropskih oddelkov v šolskem letu 2011/12 so naslednje: 

 

SEPTEMBER: 

– teden OIV v Poreču (18. 9.–22. 9. 2011) – 2. d, 3. d.  

– maturantska ekskurzija ‒ Palma di Mallorca (21. 9. –25. 9. 2011) – za dijake 4. d 

(spremljevalki Polona Vehovar in Tamara Mithans). 

 

OKTOBER: 

– mednarodna izmenjava s Srbijo za 2. d, (22. 10. –28. 10. 2011) – gostovanje srbskih dijakov 

pri nas 

– 27. 10. 2011–29.10. 2011 – dijaki 4. d bodo kot predstavniki Slovenije udeleženci tekmovanja 

Evrošole v Strasbourgu. 

 

NOVEMBER: 

– projekt Film – s pomočjo pouka se bo izvajal v 2. d in 3. d v sredo, 9. 11. 2011. 

Sodelovali bodo vsi učitelji pri predmetih, ki bodo ta dan na urniku. 

– četrtek, 10. 11. 2011: strokovna medpredmetna ekskurzija v Budimpešto za 2. d (umetnostna 

zgodovina, geografija, zgodovina, sociologija). Spremljevalca bosta Saša Mikić in Vesna 

Vervega, organizator – Saša Mikić. 

– dijaki 4. d bodo preživeli vikend na Pohorju v Domu Miloša Zidanška (18. 11. in 19. 11. 2011) 

‒ aktivno projektno učenje predmeta Slovenska književnost in prevodi. Vodja projekta je 

Boris Svetel, organizacija Saša Mikić. Sodeluje tudi Peter Cigrovski. 

– sreda, 16. 11. 2011: medpredmetna ekskurzija (umetnostna zgodovina, sociologija, geografija, 

zgodovina) v Zagreb za 3. d. Spremljevalna učitelja bosta Vesna Vervega in Saša Mikić. 

 

DECEMBER: 

– petek, 2. 12.2011: projektni dan – Branje. Projektni dan bosta vodila Boris Svetel in Gorazd 

Beranič. Sodelovala bosta 2. d in 3. d. 

– strokovna (medpredmetna) ekskurzija v Ljubljano za 4. d. Zaključek 4-letnega projekta 

»Prestolnice srednje Evrope«. V okviru ekskurzije obisk Parlamenta, Evropske komisije, 

NUK-a in Ljubljane (datum bo odvisen od seje parlamenta v decembru). Organizator Saša 

Mikić, spremljevalec Barbara Bedenik. 
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FEBRUAR: 

– torek, 13. 2. 2011: projektni dan jezikov ‒ Jezikaj. Sodelovala bosta 2. d in 3. d. 

 

MAREC: 

– Strokovna ekskurzija pri predmetu Evropske študije za 3. d razred (Strasbourg, Luksemburg, 

Bruselj). Ekskurzijo bo organiziral in vodil Saša Mikić. Dijaki bodo na ekskurziji predstavili 

projektne naloge, ki so jih pripravili med letom. Spremljevalki bosta Mateja Krumpak in 

Tamara Mithans. 

 

APRIL: 

– Mednarodna izmenjava s Srbijo za 2. d (14. 4.–20. 4. 2012) ‒ gostovanje v Srbiji. 

Organizatorja in spremljevalca bosta Saša Mikić in Vesna Vervega. 

 

3.1.4 Gimnazija – PRO oddelek 
 

V šolskem letu 2011/12 bo program PRO oddelka potekal v prvem in drugem letniku. Glavne oblike 

dela in dejavnosti v PRO oddelkih so naslednje:  

 

a) Nivojski pouk – 1. letnik 

Dijaki bodo v prvem letniku na osnovi diagnostičnih testov razdeljeni v dve nivojsko ločeni skupini 

pri pouku angleščine in nemščine. 

 

Učitelj raven/predmet Število ur na teden 

Peter Cigrovski OR /ANG 3 

Jasna Sukič Krajnc VR /ANG 3 

Alenka Novak VR/NEM 3 

Zlata Novak OR/NEM 3 

Tabela 1: Nivojski pouk v 1. letniku 

 

Pouk bo potekal po: 

– enotnem učnem načrtu 

– različnih letnih delovnih načrtih učiteljev, kjer so standardi znanja usklajeni glede na raven 

zahtevnosti. 

Preverjanje in ocenjevanje je znotraj aktivov usklajeno, vendar bodo dijaki pisali različne pisne 

preizkuse znanja in tudi ustno ocenjevanje ne bo zajemalo identičnih vprašanj. Prehod med 

posameznimi ravnmi bo mogoč v ocenjevalnih obdobjih. 

Postopek menjave ravni: 
1. pisna prošnja dijaka, ki jo podpišejo tudi starši, naslovljena na vodstvo šole in 

2. posvet z učitelji, ki poučujejo na obeh ravneh zahtevnosti. Če se učitelji strinjajo z menjavo 

ravni zahtevnosti, se dijaka premesti, če ni tako, dijak piše ustrezen diferencialni izpit za 

premostitev vrzeli v znanju. 

Spremljava učiteljev (samoevalvacija) je usmerjena v taksonomsko raven zastavljenih učnih ciljev in 

standardov znanja, ki jih dijaki dosegajo. Učitelji bodo ob zaključku pouka oddali ustrezno poročilo, 

ki bo vsebovalo elemente primerjave z drugimi paralelkami (praviloma 1. a ali 1. d). 
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a) Nivojski pouk – 2. letnik 

Dijaki bodo nadaljevali z različnimi ravnmi zahtevnosti pri pouku angleščine in nemščine. Menjava 

posameznih ravni bo potekala pod istimi pogoji kot v 1. letniku. 

 

V drugem letniku se bo začel tudi pouk slovenščine in matematike na dveh ravneh zahtevnosti. Za 

višjo raven pri slovenščini je prijavljenih 15 dijakov in višjo raven pri matematiki 11 dijakov. 

 

Razporeditev dijakov v nivojske skupine bo potekala ob zaključku šolskega leta 2011/12, temeljila pa 

bo na končni oceni iz slovenščine in na predlogu učitelja (ter ob soglasju dijaka). Predlagam tudi, da bi 

se ob razporeditvi v skupine z dijaki opravil krajši individualni razgovor, na katerem bo pojasnjena 

uvedba nivojskih skupin, hkrati pa podan predlog za izbiro le-teh. Dijak lahko izkoristi pravico do 

menjave učne skupine v tekočem šolskem letu do konca prvega meseca pouka, torej do konca 

septembra. 

 

PRO oddelek naj postane model učinkovite učne prakse, ki temelji na večji povezanosti med učiteljem 

in dijakom (sprotna spremljava napredka, ažurna povratna informacija, uvedba »kritičnega 

prijateljstva«, uvedba portfolija …) in vodi k doseganju višjih rezultatov, eden od bistvenih korakov za 

njegovo uspešno izvedbo pa je prav gotovo tudi uvedba nivojskega pouka ob prehodu v 2. letnik 

(čeprav ne bi bilo napak, da bi se takšna delitev izvedla že ob vstopu v gimnazijo). 

 

Učitelj raven/predmet Število ur na teden 

Peter Cigrovski VR/ANG 3 

Jasna Sukič Krajnc OR/ANG 3 

Alenka Novak VR/NEM 3 

Zlata Novak OR/NEM 3 

Mateja Fošnarič VR/MAT 4 

Polonca Križanič OR/MAT 4 

Drago Meglič VR/SLO 4 

Nataša Borko  OR/SLO 4 

Tabela 2: Nivojski pouk v 2. letniku 

 

Pouk pri vseh štirih predmetih bo potekala po: 

– enotnem učnem načrtu in 

– različnih letnih delovnih načrtih učiteljev, kjer so standardi znanja usklajeni glede na raven 

zahtevnosti. 

Preverjanje in ocenjevanje je znotraj aktivov usklajeno, vendar bodo dijaki pisali različne pisne 

preizkuse znanja in tudi ustno ocenjevanje ne bo zajemalo identičnih vprašanj pri pouku matematike 

tujih jezikov in slovenščine. Prehod med posameznimi ravni bo mogoč v ocenjevalnih obdobjih po 

enakem postopku, kot to velja za menjavo ravni zahtevnosti pri pouku tujih jezikov v 1. letniku. 

 

Dijaki bodo v posamezne ravni zahtevnosti pri slovenščini in matematiku razvrščeni glede na 

priporočilo učitelja ter s pisnim potrdilom staršev. Podpise staršev bo glede izbire ravni zahtevnosti 

hranil razrednik oddelka v osebni mapi dijaka. 

 

Spremljava učiteljev (samoevalvacija) je usmerjena v taksonomsko raven zastavljenih učnih ciljev in 

standardov znanja, ki jih dijaki dosegajo. Učitelji bodo ob zaključku pouka oddali ustrezno poročilo, 

ki bo vsebovalo elemente primerjave z drugimi paralelkami. 

 

 

 

 

b) Predmetnik v 1. letniku 
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1. letnik 

Prvo ocenjevalno obdobje 

(1. 9. 2011‒20. 1. 2012) 

Drugo ocenjevalno obdobje 

(23. 1. 2012–24. 6. 2012) 

SLO 

MAT 

ŠVZ 

INF* 

ANG 

NEM 

ŠPA 

OIV (PUD Z ORD) 

ZGO GEO 

GLA LUM 

BIO FIZ 

 KEM 

Skupaj ur/teden: 33 35 

Tabela 3: Predmetnik v 1. letniku 

* predlog: 4 ure v prvem ocenjevalnem obdobju in 2 v drugem 

 

 

c) Predmetnik v 2. letniku 

2. letnik 

Prvo ocenjevalno obdobje 

(1. 9. 2011‒20. 1. 2012) 

Drugo ocenjevalno obdobje 

(23. 1. 2012–24. 6. 2012) 

SLO 

MAT 

ŠVZ 

ANG 

NEM 

ŠPA 

FRA 

OIV (PUD Z ORD) 

GEO ZGO 

KEM BIO 

FIZ SOC 

PSI  

Skupaj ur/teden: 34 30 

Tabela 4: Predmetnik v 2. letniku 

 

d) OIV teden v 1. in 2. letniku 

OIV teden za 1. letnik – Poreč (VIRC) – 18. 9.‒22. 9. 2011. Program izvedbe je del prilog. Učitelji 

spremljevalci za PRO oddelek: Mateja Fošnarič, Janina Curk, Vesna Vervega, Vesna Hojnik in Lea 

Serdinšek Gričnik (skupaj z EO). 

 

OIV teden za 2. letnik – Poreč (VIRC) ‒ UNG – 18. 9. ‒22. 9. 2011. Program izvedbe je del prilog. 

Učitelji spremljevalci za PRO oddelek: Barbara Bedenik in Zdenka Keuc. 

 

– vsebine za 1. letnik – spoznavanje sošolcev, uvod v raziskovalno in projektno delo; vsebine 

kemije, biologije in geografije za 1. letnik, 

– vsebine za 2. letnik – učni načrt za PUD in ORD (medvrstniška mediacija, delo v raziskovalni 

ustanovi, terensko delo pri naravoslovnih predmetih). 

e) Ekskurzije in druga strokovna potovanja v šolskem letu 2011/12 
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1. letnik 

– 16. 12. 2011 – ekskurzija na Dunaj (medpredmetno sodelovanje geografija ‒ nemščina). 

Projekt: Primerjava evropskih prestolnic, 

– 18. 4. ‒20. 4.2011 – projektno delo z gimnazijo Slovenj Gradec (vsebino bomo določili skupaj 

z dijaki), 

– geografska ekskurzija: Obsotelje in Krapina, 

– inovativni pristopi k RD (Modraže) – predvidoma april 2012, 

– prostorske analize s pomočjo GIS – v dogovoru s FF UM in 

– projektno delo pri geografiji – v dogovoru s FF UM. 

2. letnik 

Mednarodna izmenjava ‒ ŠVEDSKA 

– učitelji: Peter Cigrovski, Barbara Bedenik in Vesna Hojnik (opcija Vesna Vervega), 

– datumi izmenjav: 

o konec marca/začetek aprila 2012 Švedska v Sloveniji in 

o 4. 6.‒9. 6. 2012 Slovenija na Švedskem (ali kot del maturantske ekskurzije v 

šolskem letu 2012/13). 

Druge načrtovane ekskurzije po učnih načrtih: 

– geografska ekskurzija: Avstrijska in slovenska Koroška ter Budimpešta (evropske prestolnice) 

v maju 2012. 

 

f) Projektno delo dijakov 1. letniku 

Aktivnosti, ki ostanejo: 

– dobrodelna prireditev v decembru, 

– izpeljava dneva mladih raziskovalcev v februarju, 

– banka znanja, 

– učenje učenja, 

– delavnica za izboljšanje spomina, 

– My Camp 2012 in 

– drugi mednarodni projekti, ki bodo razpisani. 

Celoten skelet projektnih aktivnosti bo zasnovan skupaj z dijaki. Vse učitelje prosimo, da tudi redni 

pouk posameznih predmetnih področjih načrtujejo in vodijo kot delne projektne aktivnosti. 

 

g) Projektno delo dijakov 2. letniku 

– dobrodelna prireditev v decembru, 

– pomoč pri izpeljavi dneva mladih raziskovalcev v februarju, 

– banka znanja, 

– medvrstniška mediacija, 

– My Camp 2012 in 

– drugi mednarodni projekti, ki bodo razpisani. 

Celoten skelet projektnih aktivnosti bo zasnovan skupaj z dijaki. Vse učitelje prosimo, da tudi redni 

pouk posameznih predmetnih področjih načrtujejo in vodijo kot delne projektne aktivnosti. 

 

h) Raziskovalno delo dijakov v 2. letniku 

V 2. letniku naj bi vsi dijaki PRO oddelka začeli z aktivnostmi pri izdelavi raziskovalne naloge. V 

skladu z dogovorom bo vsak profesor predlagal tri raziskovalne teme, ki bi jih dijaki v 2. ali 3. letniku 

lahko raziskovalno obdelali. Dijaki seveda lahko predlagajo svoje teme, vendar posamezen učitelj naj 
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ne bi bil mentor več kot več kot trem raziskovalcem. Praviloma dijaki delajo RN samostojno, 

izjemoma dva skupaj. Če je za neko predmetno področje več interesa, bo koordinatorica raziskovalne 

dejavnosti poiskala nadomestne mentorje ali somentorje. 

 

Terminski načrt: 

- September – predstavitev raziskovalnih tem (objava na spletni strani: 

https://sites.google.com/a/druga.si/pro/home) in oglasnih deskah pred kabineti. Dijaki napišejo 

motivacijska pisma izbranim mentorjem.
1
  

 

- Oktober – mentorji na osnovi motivacijskih pisem izberejo kandidate; izpolnjevanje 

prijavnice; študij literature. 

 

Dijakom, ki niso uspeli samostojno pridobiti mentorja, pri tem pomagata koordinatorica in vodja 

za raziskovalno dejavnost na šoli. 

 

Sledi izdelava vsebinskega in terminskega načrta raziskovalnega dela, ki ga skupaj naredita 

mentor in mladi raziskovalec. Koordinatorico PRO oddelka obvestita o predvidenem zaključku in 

zagovoru naloge. Čas, ki ga imata, je od 4 mesecev do 16 mesecev (samo izjemoma ‒ bolezen ali 

drugi opravičljivi vzroki ‒ šele v februarju 2014). Zaželeno je, da dijaki nalogo javno predstavijo tudi 

na srečanju »Mladi za napredek Maribora« ali drugih javnih predstavitvah raziskovalnih nalog, vendar 

to ni pogoj za uspešno opravljeno delo. Odločitev sprejmeta dijak in njegov mentor. 

 

Ocena naloge ‒ po opravljenem zagovoru se vpiše k predmetu, ki je vsebinsko najbolj soroden. To je 

lahko tudi ocena praktičnega dela mature iz naravoslovnih predmetov, če mentor oceni, da sta 

kvaliteta in obseg naloge takšna, da ustrezata kriterijem posameznega predmetnega področja. Kriteriji 

ocenjevanja ‒ glej Priročnik oz. Predmetni izpitni katalog za posamezno predmetno področje. Dijak 

mora v 4-letnem šolanju obvezno izpeljati eno samostojno raziskavo. 

 

Natančen načrt dela PRO oddelka je razviden iz priloge. 

 

3.1.5 Obvezne izbirne vsebine 
 

OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE (OIV) 

 

Obvezne izbirne vsebine so sestavljene iz obveznega in izbirnega dela. Razporeditev ur po dejavnostih 

in letnikih bo v šolskem letu 2011/12 naslednja: 

 

T A B E L A  O I V  2011/12 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik 

Število ur 90 90 90 30 

Vsebine, obvezne za vse 58 39 54 9 

Državljanska kultura 

 5 

10 

(tabori 

OIV) 

 

Knjižnično-informacijska znanja 10 5   

Kulturno-umetniške vsebine  

‒ obisk likovne razstave 2    

‒ proslava kulturnega dne 1 1 1 1 

‒ božično praznovanje – obujanje kulturne 

dediščine 
3 3 3 3 

‒ obisk koncerta 2    

Športni dnevi 2 x 5 2 x 5 2 x 5 5 

                                                 
 

https://sites.google.com/a/druga.si/pro/home
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Zdravstvena vzgoja  15   

Vzgoja za družino, mir, nenasilje 
10 (domovi 

CŠOD) 
 

20 

(tabori 

OIV) 

 

Šola v naravi  
20 (domovi 

CŠOD) 
 

10 

(tabori 

OIV) 

 

Vsebine, obvezne za gimnazije (ni všteto v fond 

90 oz. 30 ur na letnik) 
 

Kulturno-umetniške vsebine s področja likovnosti 18    

Kulturno-umetniške vsebine s področja glasbe 18    

Prosta izbira 32 51 36 21 

Obvezna ponudba šole: 

število ur po katalogu 

‒ medpredmetne ekskurzije 

‒ logika 

‒ metodologija raziskovalnega dela 

‒ obvladovanje tipkovnice 

‒ prostovoljno socialno delo 

‒ učenje za učenje 

‒ verstva in etika 

Neobvezna ponudba šole v šolskem katalogu OIV število ur po katalogu 

Neobvezna ponudba v republiškem katalogu OIV število ur po katalogu 
Tabela 5: Obvezne izbirne vsebine (OIV) 

 

Obvezni del se bo v veliki meri izvedel v 3. tednu septembra (teden OIV). 
 

1. letnik 

OIV – obvezni del 

(september 2011) 

 

Razred Termin 
Dom CŠOD in  

ura odhoda 
Spremljevalci 

1. A 

19. 9.–23. 9. 2011 

Radenci, 8.00 

izpred šole 

Savorgnani, Gašparič, 

Brantuša 

1. C 
Radenci, 8.00 

izpred šole 

Savorgnani, Gašparič, 

Brantuša 

1. D 
Bohinj, 8.30 

izpred šole 
Čopi, Meglič,Crnjac 

1. E 
Gorenje, 9.30 

izpred šole 
Vudler, Borko, Pečanac 

1. F 
Gorenje, 9.30 

izpred šole 
Vudler, Borko, Pečanac 

1. Š  
Bohinj, 8.30 

izpred šole 
Čopi, Meglič, Crnjac 

Tabela 6: Teden OIV v domovih CŠOD – 1. letniki 

 
Odhodi iz domov CŠOD v petek, 23. 9. 2011, ob 14.00. 

 

 

2. letnik 
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OIV – obvezni del 

(september 2011) 

  

Razred 
ponedeljek, 

19. 9. 2011 

torek, 

20. 9. 2011 

sreda, 

21. 9. 2011 

četrtek, 

22. 9. 2011 

petek, 

23. 9. 2011 

2. A 

Tečaj prve 

pomoči – 

teorija ob 

8.00, praksa 

ob 11.00 (v 

prostorih 

Rdečega 

križa). 

Voden ogled 

Maribora 

(TIC), 

ob 9.00 
Izpit iz PP  

ob 8.00  

(v prostorih 

Rdečega 

križa). 

Pokrajinski 

muzej Maribor 

(grad), 

ob 9.00 

UKM  

ob 8.00, potem 

knjižnica 

Rotovž  

ob 10.00 

2. C 

Tečaj prve 

pomoči – 

praksa ob 

8.00, teorija 

ob 11.00 (v 

prostorih 

Rdečega 

križa). 

Voden ogled 

Maribora 

(TIC), 

ob 9.00 

Pokrajinski 

muzej Maribor 

(grad),  

ob 11.00 

Knjižnica 

Rotovž  

ob 8.00, potem 

UKM  

ob 10.00 

2. E 

Voden ogled 

Maribora 

(TIC), 

ob 9.00 

Tečaj prve 

pomoči – 

teorija ob 

8.00, praksa 

ob 11.00 (v 

prostorih 

Rdečega 

križa). 

UKM 

ob 8.00, potem 

knjižnica 

Rotovž 

ob 10.00 Izpit iz PP 

ob 8.00 

(v prostorih 

Rdečega 

križa). 

Pokrajinski 

muzej Maribor 

(grad), 

ob 9.00 

2. F 

Voden ogled 

Maribora 

(TIC), 

ob 9.00 

Tečaj prve 

pomoči – 

praksa ob 

8.00, teorija 

ob 11.00 (v 

prostorih 

Rdečega 

križa). 

Knjižnica 

Rotovž 

ob 8.00, potem 

UKM 

ob 10.00 

Pokrajinski 

muzej Maribor 

(grad), 

ob 11.00 

2. Š 
Program za 

športnike 

Program za 

športnike 

Tečaj prve 

pomoči – 

praksa ob 

9.00, teorija 

ob 12.00 (v 

prostorih 

Rdečega 

križa). 

Program za 

športnike 

Izpit iz PP ob 

8.00 

(v prostorih 

Rdečega 

križa). 

Tabela 7: Teden OIV – 2. letniki 

 

 

 

 

 

 
3. letnik 
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OIV – obvezni del 

(september 2011) 

 

Tabor Termin 
Lokacija in 

ura odhoda 

Spremljevalci in 

izvajalci 

Naravoslovni tabor 

19. 9. – 23. 9. 2011 

 

 

Mladinski dom 

Habitat, Debeli rtič 

Kravanja, Zorec, 

Žiberna, Beranič, 

Petermanec 

Kulturno-umetniški 

tabor 

18. 9. – 22. 9. 2011 
Mladinski hotel 

Pinesta, Novigrad 

Babič, Črnčec, 

Miklavc, Kotnik 

Jezikovni tabor 

Novak A., Novak Z., 

Dassing, Bobičić, 

Krajnc 

Nazaj k naravi 19. 9. – 23. 9. 2011 

Gozdna šola Zveze 

tabornikov Slovenije, 

Bohinj 

Vehovar, Petrovič, 

Cvar 

Tabela 8: Teden OIV po taborih – 3. letniki 

 

4. letnik ‒ MATURANTSKA EKSKURZIJA – uveljavljanje izbirnih ur 

(september 2011) 

 

Razred Termin Kraj Učitelja 

4. A 

19. 9.–23. 9. 2011 

Španija Devetak, Rihtar 

4. F Španija Podgoršek, Pešec 

4. B 

20. 9.–25. 9. 2011 

Španija Kiker, Mustač 

4. C Španija Cigrovski, Horvat 

4. D 21. 9.–25. 9. 2011 Palma de Malorca P. Vehovar, Mithans 

4. E 

17. 9.–22. 9. 2011 

Španija Sukič, Kuzman 

4. Š Španija Simonič, Purgaj 

MM2 18. 9.–22 . 9. 2011 Grad del mare Dogša, Kodrin 

Tabela 9: Maturantska ekskurzija 

 

OIV – obvezni del za 1. letnik 

september:  CŠOD (šola v naravi, vzgoja za družino, mir, nenasilje), 

oktober–december: šolska knjižnica (knjižnično-informacijska znanja), 

september–junij:  obisk aktualnih glasbenih koncertov, gledaliških predstav in likovnih razstav  

(kulturno-umetniške vsebine), 

december:   božična proslava (kulturno-umetniške vsebine), 

februar:   proslava kulturnega dne (kulturno-umetniške vsebine), 
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zimski športni dan (športni dnevi) in 

maj:   pomladni športni dan (športni dnevi). 

 

OIV – obvezni del za 2. letnik 

september:   knjižnica (Rotovž ali UKM – knjižnično-informacijska znanja), 

tečaj prve pomoči ali druga zdravstvena vzgoja (zdravstvena vzgoja), 

obisk muzeja (državljanska vzgoja), 

december:  božična proslava (kulturno-umetniške vsebine), 

februar:   proslava kulturnega dne (kulturno-umetniške vsebine), 

zimski športni dan (športni dnevi) in 

maj:   pomladni športni dan (športni dnevi). 

 

OIV – obvezni del za 3. letnik 

september: tematski tabori (državljanska kultura, vzgoja za družino, mir, nenasilje), 

december:  božična proslava (kulturno-umetniške vsebine), 

februar:   proslava kulturnega dne (kulturno-umetniške vsebine), 

zimski športni dan (športni dnevi) in 

maj:   pomladni športni dan (športni dnevi). 

 

OIV – obvezni del za 4. letnik 

december:  božična proslava (kulturno-umetniške vsebine), 

februar:   proslava kulturnega dne (kulturno-umetniške vsebine) in 

zimski športni dan (športni dnevi). 

 

V izbirnem delu bodo dijaki izbirali med dejavnostmi, ponujenimi v šolskem katalogu OIV (večinoma 

gre za dejavnosti v okviru Druge Druge), republiškem katalogu OIV, prav tako pa bodo lahko 

uveljavljali ure iz dejavnosti, ki se jih bodo udeležili izven šole. Predviden obseg ur je naveden v 

tabeli na začetku poglavja. 

 

3.1.6 Program mednarodne mature ‒ Polona Vehovar 
 

Program mednarodne mature poteka po programu International Baccalaureate Programme, kjer so 

predmeti razvrščeni v šest skupin in potekajo na dveh ravneh. V šolskem letu 2011/12 bo potekal pouk 

v mednarodni maturi po naslednjem programu: 

 

 

 

skupina 1: 

 

 

 

slovenščina 

makedonščina 

srbščina 

ruščina 

VR 

OR 

OR 

OR 

skupina 2: angleščina  VR, OR 
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nemščina  

francoščina  

VR, OR (samo MM2) 

VR (samo MM2) 

 

skupina 3:  

 

matematika          VR, OR 

nadaljevalna matematika  

 

skupina 4:  fizika 

kemija   

biologija 

VR, OR 

VR, OR 

VR, OR 

 

skupina 5: psihologija 

ekonomija 

filozofija 

VR, OR 

VR, OR 

VR, OR 

 

skupina 6: glasba (samo MM2) predmeti po izbiri iz 

skupine 2, 4 in 5 

 

Poleg šestih predmetov, ki jih dijak izbere iz posameznih skupin (kot šesti predmet lahko izbira tudi 

predmete iz 2., 4. in 5. skupine) – od tega največ štiri in najmanj tri na višjem nivoju, mora opraviti še 

Teorijo spoznavanja in dejavnosti s področja estetike, socialnega dela in športa. Obvezen del programa 

je tudi raziskovalna naloga. 

 

V program je vpisanih 32 dijakov ‒ 22 slovenskih dijakov, 4 iz Srbije, 3 iz Makedonije, 1 iz Bosne in 

Hercegovine, 1 iz Črne gore in 1 iz Rusije. 

 

3.1.7 Maturitetni predmeti 

 
Na maturi 2012 bodo dijaki II. gimnazije Maribor opravljali maturo iz naslednjih predmetov: 

 

– slovenščina, 

– angleščina, 

– francoščina, 

– nemščina, 

– španščina, 

– matematika, 

– fizika, 

– kemija, 

– biologija, 

– zgodovina, 

– geografija, 

– sociologija, 

– filozofija, 

– psihologija, 

– ekonomija in 

– umetnostna zgodovina. 

 

3.1.8 Preverjanje in ocenjevanje 
 

Preverjanje in ocenjevanje bo potekalo v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja v 

gimnazijah in s Skupnimi izhodišči preverjanja in ocenjevanja na II. gimnaziji Maribor. Na osnovi 

Pravilnika o ocenjevanju znanja v srednjih šolah so izdelana Šolska pravila ocenjevanja znanja, ki 
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podrobneje opredeljujejo rešitve Pravilnika. Skupna izhodišča natančno definirajo oblike preverjanja 

in ocenjevanja, možnost napovedanega ustnega ocenjevanja, način vrednotenja sprotnega dela, 

možnosti izboljševanja pisnih ocen, določanje zaključne ocene ob koncu pouka, izgubo ugodnosti ipd.  

Na osnovi evalvacije izvajanja Skupnih izhodišč preverjanja in ocenjevanja, ki bo narejena ob koncu 

pouka, bodo pripravljene morebitne spremembe za šolsko leto 2012/13. 

  

3.2 Obšolske dejavnosti 
 

3.2.1 Druga Druga 

 
Druga Druga predstavlja izjemno pomembno dejavnost šole, saj omogoča dijakom razvoj 

individualnosti in ustvarjalnosti ter zadovoljevanje radovednosti na številnih področjih. Teh aktivnosti 

izobraževalni program ne predpisuje in jih šola razvija in izvaja po svoji presoji, ob pomoči dijakov ter 

po svojih močeh. Izvajajo se po pouku, ob koncih tedna ali med počitnicami. 

 

Druga Druga ponuja aktivnosti s področja kulture in umetnosti, športa, znanstveno-raziskovalnega 

dela ter družbenih dejavnosti. Vsekakor pa smo veseli tudi novih dijaških predlogov. 

 

Vsi programi potekajo vzporedno s primarnim šolskim delom. Vanje se vključuje večina dijakov in 

zaposlenih, vse pogosteje pa se vključujejo tudi mentorji iz širšega družbenega okolja. 

 

Programi bodo financirani s sredstvi prostovoljnega prispevka staršev, sponzorskega sklada in s 

sredstvi, pridobljenimi na razpisu. 
 

Zap. 

št. 

NASLOV PROGRAMA VODJA PROGRAMA 

1.  THE JUNGLE BOY – MUZIKAL Ivan Lorenčič, Andreja Gungl 

2.  ŠOLA MUZIKALA Ivan Lorenčič 

3.  POMLAD NA DRUGI Ivan Lorenčič 

4.  SPRING FESTIVAL Toni Klis 

5.  RAZISKOVANJE  ZA ZNANJE Katja Holnthaner Zorec 

6.  ŠOLSKI ČASOPIS BOREC Saša Mikić 

7.  PROSTOVOLJNO SOCIALNO DELO Barbara Bedenik 

8.  LIKOVNA  DELAVNICA Natalija Rojc Črnčec 

9.  FOTOGRAFSKI  KROŽEK Matevž Rudl 

10.  DRUGO RASTAVIŠČE Viljem Podgoršek 

11.  RAČUNALNIŠKI KROŽEK Mirko Pešec 

12.  ODBOJKA V ŠŠT IN ŠOL Darij Kotnik 

13.  TIGRICE IN BORCI Simona Krajnc 

14.  S KOŠARKO DO DRUŽENJA IN ZABAVE Matjaž Vehovar 

15.  MLADI EKOLOGI Darja Kravanja  

16.  BIOLOŠKA  DELAVNICA Bernarda Devetak 

17.  LITERARNA DELAVNICA Danica Križanič Müller 

18.  FILM NA DRUGI Toni Klis 

19.  DRUG´ORKESTER Nikolaj Sajko 

20.  DEBATNI KLUB Nina Gašparič, Matevž Rudl 

21.  ANGLEŠKI KLUB Peter Cigrovski 

22.  MLADINSKI ZBOR DGM Vilijem Babič 

23.  NEMŠKI KROŽEK Alenka Novak 

24.  IGRAJMO SE S KEMIJO Leonida Serdinšek Gričnik 

25.  DOŽIVLJAJSKI ŠPORTNI IN NARAVA Matjaž Vehovar 

26.  KONCEPTUALNA DELAVNICA 

PERFORMANSA IN BODY-ARTA 

Nina Šulin 
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27.  BRANJE JE ŽUR … READING IS COOL Jasnica Bobičić 

28.  FRANCOSKO GLEDALIŠČE Karmen Kaučič  

29.  PROGRAM ZA NADARJENE ‒ KEMIJA Zdenka Keuc 

30.  UČENJE FIZIKE Z MENTORSTVOM 

DIJAKOM 

Peter Crnjac 

31.  ASTRONOMSKI KROŽEK Gorazd Žiberna 

32.  CANKARJEVO TEKMOVANJE Maja Savorgnani 

33.  PREŠERNOV NATEČAJ Alenka Miklavc 

34.  POP & ROCK ZGODBE Gorazd Beranič Senegačnik  

35.  BIOKEMIJSKI KROŽEK Anita Mustač, Vesna Hojnik 

36.  POTOPISNA PREDAVANJA Mateja Krumpak 

37.  MATEMATIČNI KROŽEK Mateja Fošnarič, Mojca Premzl 

38.  LOGIKA Branka Pruš 

39.  PAZI, SNEMAMO! Gorazd Beranič Senegačnik 

40.  BIOLOŠKI KROŽEK Vesna Hojnik 

41.  ZGODOVINSKI STUDIO Saša Mikić 

42.  FRANCOSKA BRALNA ZNAČKA Karmen Kaučič 

43.  COFFEE CLUB David Greenwald 

44.  GNOSIS Svit Vurberški 

45.  ŠPANSKA BRALNA ZNAČKA Mirjana Vudler 

46.  TEKOMOVANJE IZ ŠPANŠČINE Mirjana Vudler 

47.  LETNA KNJIGA (YEARBOOK) Saša Mikić 

48.  SPLETNI ČASOPIS Karmen Kaučič 

49.  JEZIKOVNI TEČAJI (španščina, francoščina 

… ) 

Mirjana Vudler 

50.  BANČNIŠTVO IN POSLOVNI CIKLUS David Greenwald  

51.  LITERARNA ČAJANKA Nataša Borko 

52.  KLUB ZA RAZMIŠLJANJE Polona Vehovar 

53.  MEDNARODNI SPLETNI RADIO ‒ 

PODCAST 

Polona Vehovar 

54.  THE ECOMONICS AND SOCIAL 

THEORY OF THE AUSTRIAN SCHOOL 

David Greenwald 

55.  DELO Z NADARJENIMI DIJAKI ‒ 

KEMIJA 

Keuc, Cvar, Kravanja, Serdinšek 

56.  AKVARIJSKI KROŽEK Vesna Hojnik, Helena Rihtar 

57.  BIOBRALNICA Vesna Hojnik 

58.  GENERACOJA €URO Lidija Kodrin 

59.  TURISTIČNI KROŽEK Helena Dobrila 

60.  FRANCOSKI FILM Helena Dobrila 

61.  GLEDALIŠKA SKUPINA »DRUGA 

SCENA« 

Drago Meglič 

  

62.  FOTOGRAFSKA DELAVNICA FART Tadej Vindiš 

63.  TEATER KLUB Drago Meglič 

64.  DRUGI ŠAH Stane Kodba  

65.  ŠOLSKO IMPROVIZACIJSKO 

GLEDALIŠČE 

Gorazd Beranič Senegačnik 

66.  UČENJE FIZIKE Z MENTORSTVOM Peter Crnjac 

67.  PRIPRAVE NA TEKMOVANJE IZ 

FRANCOŠČINE 

Karmen Kaučič 

68.  PRIPRAVE NA TEKMOVANJA  
Tabela 10: Druga Druga 
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3.2.2 Amfiteater II. gimnazije Maribor 
 

Prenovljeni amfiteater II. gimnazije Maribor bo v šolskem letu 2011/12 omogočal obsežno lastno 

dejavnost, koprodukcije in gostovanja drugih kulturnih ustvarjalcev. V okviru dejavnosti Amfiteatra 

bodo potekale naslednje dejavnosti:  

– premiera novega muzikala Deček iz džungle: 11. 11. 2011. Po premieri bodo predstave ob 

petkih oziroma četrtkih do sredine aprila. 

– gledališče Gnosis bo pripravilo predstavo Eugena Ionesca Plešasta pevka in predstavo Julija, 

Julija, 

– nemško gledališče Goethe Theater bo v oktobru 2011 uprizorilo novo predstavo, 

– francosko gledališče bo pripravilo novo predstavo, ki bo znana do konca oktobra 2011, 

– Drug' orkester bo nadaljeval z delom, priredil bo novoletni koncert v decembru 2011, letni 

koncert in gostoval bo na Škofijski gimnaziji v Ljubljani, 

–  v okviru Pomladi na II. gimnaziji bodo potekala predavanja, srečanja z uspešnimi mladimi 

drugogimnazijci, potekal bo kulturni maraton, prav tako bo več prikazov dijaške ustvarjalnosti 

(glasbene skupine, plesne delavnice, gledališka šola ipd.), 

– mešani mladinski zbor bo nadaljeval z intenzivnim delom. Sodeloval bo na novoletnem 

koncertu, priredil letni koncert in v maju 2012 nastopil na skupnem koncertu s Prvo gimnazijo 

v Kazinski dvorani. 

– v marcu 2012 bo potekalo srečanje najboljših slovenskih srednješolskih glasbenih skupin pod 

nazivom Droogstock. Razpis bo objavljen decembra 2011, najboljši skupini pa bo omogočen 

koncert v Ljubljani in Amfiteatru II. gimnazije ter snemanje v profesionalnem studiu. 

– II. gimnazija Maribor bo tudi letos sodelovala pri organizaciji plesnega in fizičnega gledališča 

pod nazivom Drugajanje, ki bo novembra 2011. Natančen program gostovanj bo znan do 

sredine oktobra 2011. V okviru festivala bodo potekale delavnice s področja plesa, igre in 

scenske tehnike. 

– na osnovi pobud ostalih ustvarjalcev bodo v Amfiteatru potekali različna kulturni dogodki. V 

septembru 2011 bosta izvedeni dve predstavi Lutkovnega festivala, nastopila bo skupina 

Katalena, izvedena bo ena predstava Borštnikovega srečanja. Program ostalih izvajalcev bo 

nastajal sproti po dogovoru z II. gimnazijo Maribor. 

 

3.2.3 Festival pomladi (Spring festival) 
 

Festival pomladi bo letos potekal med 18. 4. in 22. 4. 2012. Program bo podoben kot v prejšnjih letih. 

Po začetni predstavitvi vseh šol bodo potekale delavnice z različnih področij ustvarjalnosti: glasbe, 

plesa, gledališča, debate, likovnega in literarnega ustvarjanja, filma, novinarstva ipd. Po delu v  

delavnicah bo potekala predstavitev dela, zadnji dan festivala pa bo sledila še ekskurzija po Sloveniji. 

Festivala se bo udeležilo več kot 80 dijakov iz najmanj 12 evropskih držav. 

  

3.3 Šolska knjižnica 
 

3.3.1 Knjižnična dejavnost 

 
– pri nabavi novega knjižničnega gradiva se bo v sodelovanju s posameznimi predmetnimi 

aktivi in z vodstvom šole pridobivalo knjižno in neknjižno gradivo za potrebe vzgojno-

izobraževalnega dela na šoli. Prednost bo imelo gradivo za gimnazijski program, maturitetna 

gradiva in gradivo, ki ga potrebujejo učitelji in dijaki v programu mednarodne mature. 

– strokovna obdelava gradiva bo potekala sprotno za monografske in serijske publikacije in za 

neknjižno gradivo v sistemu COBISS. Knjižnično gradivo se bo opremljalo z nalepkami s 
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črtno kodo in se ustrezno zaščitilo. Vsi potrebni izpisi in statistike se bodo izvajali v sistemu 

COBISS. 

– postopno se bo nadaljeval prehod na novo programsko opremo COBISS3 v sodelovanju z 

Izumom (izposoja). 

 

3.3.2 Informacijska dejavnost 

 
Posredovanje informacij za gradivo, ki je prisotno v šolski knjižnici, in vzgoja uporabnikov za 

samostojno iskanje teh informacij, pri čemer se uporablja COBISS/OPAC, priročna knjižnica 

(leksikoni, enciklopedije, slovarji ipd.) in drugo temeljno gradivo za posamezne stroke. 

 

Nudenje vsebinskih informacij za gradivo, ki ni prisotno v šolski knjižnici, vzgoja in izobraževanje 

uporabnikov za samostojno iskanje informacij v slovenskem knjižničnem informacijskem sistemu. 

Najpogosteje dijaki potrebujejo in uporabljajo različne vrste informacij za seminarske, maturitetne in 

raziskovalne naloge. 

 

Nudenje informacij iz baz podatkov s polnimi besedili, ki so prosto dostopne preko interneta. 

 

Medknjižnična izposoja za učitelje in dijake, zlasti za izdelavo maturitetnih in raziskovalnih nalog ter 

razširjenih esejev. 

 

3.3.3 Pedagoška dejavnost 

 
– individualni obiski: pomoč in svetovanje pri iskanju gradiva za referate, seminarske naloge, 

domače branje, maturitetni sklop, eseje, domače naloge ipd., izvajala se bo računalniško 

podprta izposoja gradiva dijakom in učiteljem, izdelava opominov in terjanje izposojenih 

knjig, 

– občasne razstave novosti in 

– bibliopedagoške ure: 

Predmet Tema letniki Št. ur 

Knjižnično-

informacijska znanja v 

okviru OIV 

Knjižnični red, UDK, 

knjižnični katalogi, KIS, 

vrste knjižnic, COBISS/OPAC, internetni 

vmesnik za COBISS/OPAC – podaljševanje, 

rezervacije gradiva, predstavitev baz podatkov s 

polnimi besedili, informacijski viri, citiranje 

virov, analiza informacijskega problema, 

oblikovanje pisnih izdelkov. 

Vsebinsko iskanje v COBISS/OPAC, 

dokumentacija pisanja, obisk enote Mariborske 

knjižnice – enota Rotovž (splošnoizobraževalna 

knjižnica) in obisk Univerzitetne knjižnice 

Maribor. 

1. letnik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. letnik 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Library information 

skills – extended 

essays 

Iskanje, zbiranje in posredovanje informacij za 

pisanje razširjenega eseja, uporaba informacij, 

dokumentacija pisanja, citiranje, oblikovanje 

pisnih izdelkov, plagiarizem, 

obisk UKM – pomoč strokovnih referentov pri 

iskanju informacij glede na predmet in temo 

raziskovanja. 

MM1 4-5 

Sociologija 
Osnove dokumentiranja (citiranje in navajanje 

literature) – medpredmetna povezava 
2. letnik 1 
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Sociologija 

Iskanje, zbiranje in posredovanje informacij s 

področja sociologije za maturitetne naloge, 

uvajanje v raziskovalno delo: citiranje, 

oblikovanje pisnih izdelkov ... 

4. letnik 2 

Psihologija 

Iskanje, zbiranje in posredovanje informacij s 

področja psihologije za maturitetne naloge, 

uvajanje v raziskovalno delo: citiranje, 

oblikovanje pisnih izdelkov ... 

4. letnik 2 

Uvajanje učencev v izdelavo seminarskih in raziskovalnih nalog, extended esseys: pri psihologiji, 

sociologiji (izbirni maturitetni predmet), MM1 in MM2, posebej pripravljeno uvajanje za evropske 

oddelke (vse letnike). 

Medpredmetne povezave: 

Različne učne ure pri predmetih s posameznimi učitelji v multimedijski učilnici po predhodnem 

dogovoru. 

Uvajanje mladih raziskovalcev v delo z informacijskimi viri, priprava na predstavitev naloge. 

Tabela 11: Bibliopedagoške ure 

 

3.3.4 Sodelovanje z drugimi 

 
– sodelovanje z učitelji, vodstvom šole, strokovnimi aktivi, 

– IZUM-om, 

– drugimi knjižnicami v Mariboru (Univerzitetno knjižnico Maribor, Mariborsko knjižnico – 

Rotovško/Taborsko knjižnico), NUK-om, drugimi šolskimi knjižnicami … 

– sodelovanje z Javno agencijo za knjigo v projektu Rastem s knjigo, 

– sodelovanje s knjigarnami in založbami, 

– sodelovanje z Zavodom RS za šolstvo, Ministrstvom za šolstvo in šport, 

– strokovno sodelovanje z ZBDS, DBM, Društvom šolskih knjižničarjev in 

– drugo (ob Dnevu Zemlje, Mednarodnem dnevu, projektnih nalogah). 

 

3.3.5 Strokovno izpopolnjevanje 

 
– spremljanje novosti na bibliotekarskem področju, v sistemu COBISS, 

– izobraževanje za delo z novo programsko opremo COBISS3, 

– spremljanje novosti pri založbah in na knjižnem trgu in 

– strokovno spopolnjevanje po katalogu izobraževanja, v študijskih skupinah. 

 

3.3.6 Projekt »Rastem s knjigo« 

 
Za vse dijake prvih letnikov bo organiziran obisk Mariborske knjižnice – enote Rotovž, kjer bo sledila 

predstavitev knjižnice po programu in v dogovoru z njihovo informacijsko službo, nato pa bodo 

predstavili še projekt Rastem s knjigo. Ob koncu obiska bo vsak dijak prejel knjigo Andreja Rozmana 

Roze: Izbrane rozine. 

 

3.4 Svetovalna služba  
 

3.4.1 Področje oblikovanja učnih navad 

 
Edukacija je namenjena dijakom prvih letnikov in vsem, ki prihajajo v svetovalno službo zaradi 

problemov z učenjem. Edukacija poteka v vseh 1. letnikih in obsega program 3 šolskih ur, lahko pa 



  Letni delovni načrt – šolsko leto 2011/12 

 

 

  22 

tudi več, če izrazijo dijaki željo po poglobljenejšem delu. Edukacija je možna tudi za dijake višjih 

letnikov, če tako želijo. 

 

3.4.2 Razredne ure 

 
Te pripravljajo razredniki, v dogovoru z njimi pa se vključuje tudi svetovalna služba. Ta sodeluje 

predvsem takrat, ko se v razredu pojavijo problemi (z učnim uspehom, medosebnimi odnosi med 

dijaki, medosebnimi konflikti z učitelji). Na željo razrednikov ali dijakov pripravi svetovalna služba 

tudi predavanja in delavnice na teme, ki jih dijaki ali učitelji želijo. 

 

3.4.3 Svetovalno delo v manjši skupini 

 
Delavnice in aktivnosti za razvijanje mladostnikove pozitivne samopodobe v manjši skupini do 10 

udeležencev. 

 

3.4.4 Področje individualnega svetovanja 

 
Svetovanje poteka ob zaznanju problemov, na katere opozorijo učitelji in dijaki, včasih pa tudi starši, 

in vedno, kadar to želijo posamezni dijaki. Predvsem takrat, ko se dijaki sami napotijo v svetovalno 

službo po pomoč, se vključujejo ostali, ki bi kakorkoli lahko pomagali, izključno z dovoljenjem 

dijaka.  

 

3.4.5 Vpis novincev 

 
Vpis novincev predvideva sodelovanje svetovalne službe pri informativnem dnevu, dajanju 

individualnih informacij (osebno in po telefonu) in vso tehnično izvedbo vpisa (od zbiranja prijav do 

konca drugega vpisnega kroga), formiranje oddelkov 1. letnika in vsestranske obdelave podatkov za 

razrednike in za potrebe šole – vse do predaje dokumentacije razrednikom. 

 

3.4.6 Poklicno svetovanje 

 
Začne se z najosnovnejšimi informacijami skupinsko že v 2. letnikih in se nadaljuje skupinsko z vse 

podrobnejšimi in poglobljenimi informacijami v 3. in 4. letniku, v 4. letniku pa se v veliki meri 

poklicno svetovanje izvaja individualno. 

 

Dijakom 3. in 4. letnika je na voljo delo z računalniškim programom KAM in KAKO. Preko 

elektronskih vprašalnikov v programu KAM in KAKO dijaki dobijo odgovore na vprašanja o 

poklicnih interesih, vrednotah in namerah. 

 

V knjižnici se skozi leto ažurira poklicni kotiček z najrazličnejšimi aktualnimi publikacijami 

visokošolskih zavodov. 

 

Za dijake je v decembru organiziran Dan fakultet, kjer se predstavi veliko število visokošolskih 

zavodov s svojimi študijskimi programi. 

 

3.4.7 Predavanja za starše 

 
Na željo razrednikov pripravi šolska svetovalna služba predavanja na temo, o kateri se dogovorimo. 

 

3.4.8 Spremljava in analize 

 
– analiza maturitetnih rezultatov (povprečna ocena na maturi, povprečno število (%) točk na 

maturi, uspešnost glede na učitelje), 
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– primerjava rezultatov mature različnih let, 

– uspešnost dijakov pri vpisu na fakulteto, 

– analiza izostankov (gibanje števila povprečnih ur izostankov na dijaka, primerjava izostankov 

med šolskimi leti) in 

– število prijav po osnovnih šolah na program gimnazija v različnih šolskih letih. 

 

3.4.9 Vodenje in organizacija finančnega sklada za pomoč socialno ogroženim 

dijakom 

 
Informiranje dijakov in njihovih staršev o možnosti financiranja šolskih aktivnosti s pomočjo 

finančnega sklada. Evidentiranje in identifikacija finančno ogroženih dijakov s pomočjo razrednikov 

in tudi staršev. 

 

3.4.10 Delo z dijaki s posebnimi potrebami 
 

– oblikovanje individualiziranih programov za dijake s posebnimi potrebami, 

– organizacija dodatne učne pomoči za dijake, ki imajo dodatne ure, 

– evalvacijski sestanki strokovne skupine za oblikovanje individualiziranega programa, 

– timski sestanki z zunanjimi sodelavci in sodelovanje z ustanovami, v katerih so dijaki s 

posebnimi potrebami obravnavani, in 

– oblikovanje prilagoditev na maturi za dijake s posebnimi potrebami. 

 

3.4.11 Delo z nadarjenimi dijaki 
 

Sistematično evidentiranje, identifikacija in delo z nadarjenimi dijaki v skladu s Konceptom o delu z 

nadarjenimi dijaki v srednjih šolah. 

 

3.4.12 Vodenje dokumentacije o: 
 

– vpisih in izpisih (matične knjige vpisanih), 

– razredih, 

– maturitetnih skupinah, 

– pedagoških pogodbah, 

– dijakih s posebnimi potrebami, 

– statusih športnikov, tekmovalcev in dijakov, ki se vzporedno izobražujejo, in 

– vodenje izostankov dijakov PRO oddelka. 

 

3.5 Mladinsko kulturno-umetniško društvo Ivan Cankar II. gimnazija Maribor 
 

Dejavnosti MKUD Ivan Cankar II. gimnazija Maribor bodo v šolskem letu 2011/12 naslednje in bodo 

potekale v sodelovanju z II. gimnazijo Maribor: 

 

– English Student Theater bo izvedel novi muzikal Deček iz Džungle pod vodstvom Mojce 

Cvikl, 

– dramska skupina Gnosis bo pripravila novo predstavo Ionesca Plešasta pevka in Julija Julija 

pod vodstvom Svita Vurberškega, 

– Drug' orkester pod vodstvom Nika Sajka bo izvedel več koncertov, 

– likovne delavnice pod vodstvom Natalije Črnčec, 
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– literarna delavnica in izdaja literarnega zbornika pod vodstvom mentorice Danice Križanič 

Müller, 

– priprava kulturnih večerov in maratona (program bo pripravljen ob sodelovanju dijakov) in 

– šolski časopis Borec in Letna knjiga – pod vodstvom Saše Mikića. 

 

Natančen program dela je razviden iz programa dela MKUD Ivan Cankar. 

 

3.6 Priprave na tekmovanja iz znanj, športna tekmovanja 
 

Analiza vpisa v 1. letnike pokaže, da se na II. gimnazijo v 1. letnik vpisuje izjemno veliko število 

dijakov z različnimi priznanji, kar predstavlja obvezo II. gimnazije za njihov nadaljnji razvoj. V 

preteklem šolskem letu je bil uveden bolj sistematičen način priprav na tekmovanja iz znanj, kar je 

prineslo odlične rezultate. V šolskem letu 2011/12 se bo nadaljeval sistematičen način priprav 

tekmovanja za Cankarjevo priznanje, tuje jezike, matematiko, fiziko, kemijo, logiko, biologijo, 

zgodovino in geografijo z namenom ponovitve lanskoletnih uspehov in morebitnega izboljšanja. 

Priprave bodo potekale v okviru dodatnih ur in individualnega dela dijakov. Program priprav je 

razviden iz načrtov strokovnih aktivov. Odlični rezultati v preteklih šolskih letih so dobra osnova in 

obveza za delo v tem šolskem letu. 

 

II. gimnazija Maribor se bo v šolskem letu 2011/12 udeleževala vseh razpisanih športnih tekmovanj, ki 

potekajo v okviru MŠŠ. Nadaljevalo se bo sodelovanje v ŠKL in ŠOL. Program tekmovanj bo potekal 

v skladu s programom ŠKL in programom tekmovanj v okviru MŠŠ. 

 

3.7 Raziskovalno delo dijakov 

 
V šolskem letu 2011/12 se bo nadaljevalo razvijanje in nadgrajevanje programa raziskovalne 

dejavnosti, ki bo dostopen čim širšemu krogu dijakov in s katerim bo omogočena priložnost za 

poglabljanje znanja metodologije raziskovalnega dela izbranega raziskovalnega področja. Šola bo 

zagotavljala strokovno usposobljene mentorje iz šole (učitelje), povezuje pa se tudi z univerzo in 

ustreznimi raziskovalnimi inštitucijami. Program ponuja priložnost za razvijanje potencialov 

nadarjenih dijakov ter možnost  individualne obravnave posameznega dijaka ter drugačen pristop k 

pridobivanju znanja s področja, ki posameznika zanima. 

 

V raziskovalno delo želimo vključiti čim več dijakov II. gimnazije Maribor, ki se lahko vključujejo v 

naslednje oblike raziskovalnega dela: 

 

– raziskovalne naloge (inovacijski predlogi), s katerimi dijaki sodelujejo na regionalnem 

srečanju (Mladi za napredek Maribora) in državnem srečanju (Gibanje znanost mladini) 

mladih raziskovalcev ali na kakšnem drugem razpisu (Eureka – Ideje mladih), 

– raziskovalne naloge ali raziskovalni eseji, ki jih bodo v okviru programa KIC pripravili dijaki 

3. d (evropskega oddelka), 

– raziskovalne naloge in raziskovalni eseji, ki jih bodo v okviru učnega programa pripravili 

dijaki PRO oddelka (2. letnik),  

– raziskovalne naloge, ki jih bodo dijaki izdelali pri nekaterih izbirnih maturitetnih predmetih za 

interno oceno (sociologija, psihologija, kemija, biologija), 

– razširjeni eseji (Extended essay) v okviru programa mednarodne mature in 

– udeležba na poletnih raziskovalnih taborih. 
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V tem šolskem letu se bodo izvedle štiri delavnice, na katerih bo dijakom predstavljena metodologija 

raziskovalnega dela, iskanje literature, navajanje in citiranje literature ter javna predstavitev 

raziskovalnega dela. Organizirani bosta dve strokovni predavanji, kjer bodo uveljavljeni znanstveniki 

predstavili svoje raziskovalno delo. Februarja bodo ob strokovnih predavanjih in delavnicah svoje 

raziskovalne naloge predstavili vsi dijaki raziskovalci, ki bodo sodelovali na letošnjem srečanju Mladi 

za napredek Maribora. V pripravi je tudi nova spletna stran, kjer bomo oblikovali zbirko povzetkov in 

raziskovalnih nalog naših dijakov. 

 

3.8 Delovanje EKO šole 

 
II. gimnazija Maribor je vključena v mednarodni projekt EKO šola kot način življenja. Z letošnjim 

letom se bo šola že enajsto leto potegovala za pridobitev EKO zastave. V šolskem letu 2011/12 sta za 

vodenje projekta na šoli določeni koordinatorici Sanja Cvar in Anita Mustač. V septembru 2011 bo 

imenovan EKO-odbor šole in izdelan program dela. Za letošnje šolsko leto so izbrani tematski sklopi 

odpadki, promet in energija. 

 

Dijaki bodo izdelali analizo stanja okolja v območju šole. Za uresničitev ciljev projekta EKO šola kot 

način življenja bodo v septembru 2011 dijaki povabljeni k sodelovanju v EKO skupino II. gimnazije 

Maribor. Skupina bo delovala pod vodstvom mentoric Darje Kravanja, Sanje Cvar in Anite Mustač. 

Skupina bo s pomočjo mentoric načrtovala, izvajala in koordinirala okoljevarstvene aktivnosti. 

Najpomembnejše okoljevarstvene dejavnosti, ki bodo izvedene v letošnjem šolskem letu, so naslednje: 

 

– Za projekt Okolje in inovacija je sponzor Toyota omogočil nagrado 2500 EUR. V sodelovanju 

s sponzorjem bo izvedena delavnica, kjer bo potekala primerjava sestave izpušnih plinov 

različnih vozil, in delavnica za bodoče voznike o varčni vožnji. 

– V sklopu tega projekta bodo v vsakem četrtletju potekale akcije in delavnica Plastenka. 

Prizadevali si bomo za zmanjšanje količine plastičnih odpadkov. 

– Akcija Manj fotokopij – nagrada za najboljšo razredno spletno stran z urejeno knjižnico 

zapiskov. 

– Nadaljevanje akcije Zeleni bicikel (oktober 2011) – v šolo/službo na okolju prijazen način. 

– Nadaljevanje akcije Posvojili smo Pekrski potok. 

– Nadaljevanje akcije Darilo zapuščenim živalim ob 4. oktobru – svetovnemu dnevu živali. 

– Izvedba različnih delavnic: simulacija parlamenta Alpske konvencije, Zdravo z Drugo – 

priprava zdrave hrane, izračun EKO in C-odtisa, skrb za šolski nasad … 

– Izdelovanje nalepk, sloganov za varčevanje z energijo in vodo ter za ločevanje odpadkov na 

šoli. 

– Sodelovanje pri organizaciji in izvedbi novoletnega dobrodelnega sejma. 

– Izdelava novoletnih voščilnic. 

– Sodelovanje na nacionalnih akcijah, ki jih organizira koordinacija slovenskih EKO šol. 

– Priprava dijakov in udeležba na 7. srečanju mladinskega parlamenta Alpske konvencije 

(YPAC). 

– Organizacija in koordiniranje izvedbe EKO dneva: tema medpredmetnega projektnega dela bo 

v tem šolskem letu ZRAK. Dan izvedbe projektnega dneva za dijake od 1. do 3. letnika: 20. 4. 

2012. 

 

Aktivnosti bodo predstavljene v EKO kotičku, na šolski spletni strani in v šolskem časopisu Borec. 

 

 

 



  Letni delovni načrt – šolsko leto 2011/12 

 

 

  26 

3.9 Mednarodno sodelovanje 
 

V šolskem letu 2011/12 bodo potekale  naslednje izmenjave: 

 

– izmenjava z dijaki iz St. Maloja iz Francije ‒ datum izmenjave še ni določen, 

– izmenjava z dijaki iz Mollna v Nemčiji – datum izmenjave še ni določen, 

– izmenjava dijakov z gimnazijo iz Milana: obisk italijanskih dijakov oktobra 2011, obisk naših 

dijakov marca 2012, 

– izmenjava z dijaki iz Kraljeva iz Srbije: obisk srbskih dijakov pri dijakih 2. d oktobra 2011, 

obisk naših dijakov aprila 2012, 

– sodelovanje z gimnazijo iz Wiener Neustadta iz Avstrije na športnem in kulturnem področju 

spomladi 2012 in 

– izmenjava in skupni projekt s Švedsko z gimnazijo iz Angeja: obisk švedskih dijakov pri 

dijakih 2. b (PRO oddelek) aprila 2012, obisk naših dijakov na Švedskem junija 2012. 

3.10 ŠŠD Borci 
 

Program dela je naslednji: 

 

a) Razredna tekmovanja 

V tekočem letu bomo organizirali tekmovanje v odbojki (dijaki in dijakinje), košarki ter nogometu 

(dijaki) in morebiti prvič v badmintonu. 

 

b) Šolska tekmovanja 

Priprave in spremljava na tekmovanjih – člani strokovnega sveta ŠŠD bodo sodelovali pri pripravi 

šolskih ekip na tekmovanja na občinskem, območnem in državnem nivoju po športnih panogah. 

 

Koordinatorji za udeležbo na šolskih tekmovanjih in v drugih dejavnostih:  

 

– atletika, kros, cestni tek – Bojan Ogrinc, Simona Krajnc, 

– odbojka (m) + mivka (m), rokomet (m), šah (m + ž), ŠOL – D. Kotnik, 

– rokomet (ž) – T. Petrovič, 

– nogomet, badminton – M. Petermanec, 

– odbojka (ž) + mivka (ž), ŠOL – J. Čopi,   

– košarka, plezanje, ŠŠD + ŠKL, športni tisk – M. Vehovar,  

– plavanje, navijaške skupine, smučanje, deskanje, plavanje, borilne veščine, ŠKL – S. Krajnc  

 

3.10.1 ŠKL 

 
a) Razdelitev: 

– vodja M. Vehovar (+ moška in ženska ekipa košarke), plesno-navijaška ekipa (S. Krajnc), 

foto, računalniška in video dejavnost (M. Pešec), novinarska (S. Mikić) in 

– zunanja sodelavca ‒ za dijakinje Alen Ploj, za dijake Klemen Breže. 

 

b) ŠOL 

Koordinator in vodja ekipe dijakov: Darij Kotnik; Jurij Čopi – vodja ekipe dijakinj. 

 
c) Športna priloge 

O športnem dogajanju bo javnost obveščena enkrat mesečno prek šolskega spletnega časopisa. 
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d) Projekti 

Izveden bo naslednji projekt: 

– eksperimentalni projekt »Izbirni športi« (J. Čopi, S. Krajnc, T. Petrovič, M. Petermanec, D. 

Kotnik, D. Korotaj, koordinator M. Vehovar) – v teku in 

– eksperimentalni projekt »S športom/plesom v angleščino«, namenjen otrokom, starim od 4 do 

8 let – v teku. 

 

e) Razno 

– prijava na organizacijo tekmovanj ŠŠD, 

– organizacija projektov (npr. s športom/plesom v angleščino), 

– udeležba na množičnih prireditvah, 

– izpolnitev načrtov v zvezi s subvencioniranimi programi Športne zveze Maribor, 

– priprava načrta programov po pouku v šolski telovadnici, 

– pridobivanje novih članov, 

– priprava skupščine – organizacijski odbor: koordinator S. Krajnc (tajnik ŠŠD) + M. 

Petermanec, J. Čopi, B. Ogrinc. 

3.11 Informiranje o dejavnostih šole 
 

Informiranje o dejavnostih šole bo potekalo preko: 

– spletne strani II. gimnazije Maribor, 

– spletnega časopisa II. gimnazije Maribor za starše, 

– informativnih biltenov: bilteni mednarodne mature, športnih oddelkov, biltena evropskih 

oddelkov, vodnika za šolsko leto, 

– šolskega glasila Borec – predvidoma pet številk, 

– Letne knjige II. gimnazije, 

– šolskega radia, 

– informiranja staršev o dejavnostih šole na roditeljskih sestankih in govorilnih urah in 

– rednega seznanjanja sredstev javnega obveščanja o dejavnostih šole v obliki sporočil za  

medije. 

 

3.12 Projekt Posodobitev gimnazijskih programov splošnih gimnazij  
 

V šolskem letu 2011/12 se bo nadaljeval projekt Posodobitve gimnazijskih programov, ki je financiran 

s strani Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za šolstvo. Projekt bo potekal do leta 2015. Delo 

bo v šolskem letu 2011/12 razdeljeno na naslednje podprojekte: 

 

Podprojektna skupina, ki jo vodi Vesna Vervega, pripravlja vsebinsko in organizacijsko zasnovo 

projektnih dni, OIV za 3. letnike in ekskurzij. Z delom bo nadaljevala tudi v novem šolskem letu. V 

okviru te skupine je tudi podprojekt, poimenovan valilnica idej, kjer bodo dijaki ob pomoči mentorjev 

pripravljali program novoletnega praznovanja, kulturnega maratona … 

 

Podprojektna skupina, ki jo vodi Zdenka Keuc, pripravlja končno verzijo priročnika preverjanja in 

ocenjevanja znanja. V elektronski obliki ga bomo postavili na šolsko spletno stran. V letošnjem 

šolskem letu bo ta skupina dala poudarek alternativnim oblikam preverjanja znanja. S portfolijem 

bodo učitelje seznanili na izobraževanju v Zrečah, ki bo novembra 2011. 

 

Podprojektna skupina, katere vodja je Katja Holnthaner Zorec, bo nadaljevala z delom na področju 

raziskovalne dejavnosti. Namen projekta je spodbujanje čim večjega števila dijakov k raziskovalni 
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dejavnosti. Po izdanem priročniku v preteklem šolskem letu je naloga podprojektne skupine, da 

spremlja uporabo priročnika ter usmerja dijake pri izdelavi nalog. 

 

Podprojektna skupina, katere vodja je Boris Svetel, pokriva področje spremljave uvajanja 

posodobljenih učnih načrtov. Do sedaj je bila narejena analiza stanja po dveletni uporabi 

posodobljenih učnih načrtov, do konca tekočega šolskega leta pa se bo dopolnila še z analizo 

posodobljenih učnih načrtov v 3. in 4. letniku. 

 

Podprojektna skupina, katere vodja je Saša Mikić, bo do konca šolskega leta izdala priročnik z 

medpredmetnimi povezavami. Dostopen bo na šolski spletni strani. 

 

Podprojektna skupina, katere vodja je bil Peter Cigrovski, je zaključila svoje delo. Na področju IKT je 

v novem šolskem letu kot glavni cilj zastavljen projekt uporabe spletnih učilnic. Poiskali bomo 

zunanjega sodelavca, ki bi učitelje vpeljal v uporabo Moodla. Posamezni učitelji pa bodo nato 

mentorski učitelji ostalemu kolektivu pri uporabi Moodla. 

 

3.13 Poskus Izobraževanje na daljavo dijakov športnikov v sodelovanju z Zavodom 

RS za šolstvo 
 

II. gimnazija Maribor bo v šolskem letu 2011/12 nadaljevala z izvajanjem poskusa Izobraževanje na 

daljavo dijakov športnikov, ki ga vodi Zavod RS za šolstvo. Osnovni cilj projekta je omogočiti šolanje 

dijakov športnikov v času odsotnosti od pouka. V projekt bodo vključeni dijaki drugega in tretjega 

športnega oddelka pri predmetih slovenščina, matematika, zgodovina in kemija. 

 

Glede na finančne in organizacijske zmožnosti se bo število predmetov v spletnih učilnicah širilo z 

angleščino in geografijo. 

 

3.14 Poskus izobraževanja dijakov na daljavo v sodelovanju z Olimpijskim 

komitejem Slovenije 
 

OKS bo v šolskem letu 2011/12 financiral projekt šolanja na daljavo dijakov vrhunskih športnikov. 

Večina dijakov, vključenih v ta projekt, ima podaljšano šolanje, saj gre za izjemne športnike. 

 

V projekt bodo vključeni pri predmetih matematika in zgodovina. 

 

3.15 Projekt Obogateno učenje tujih jezikov v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo  
 

Projekt Obogateno učenje tujih jezikov (OUTJ) se izvaja v času od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012. Projekt 

OUTJ je nadaljevanje projekta Sporazumevanje v tujih jezikih oz. njegovega podprojekta Uvajanje 

inovativnih pristopov k poučevanju tujih jezikov z vključevanjem tujih učiteljev v izvedbeni 

kurikulum. 

 

Strokovno načrtovanje, izvedbo ter spremljavo in evalvacijo projekta opravlja Zavod RS za šolstvo. 

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter delno Ministrstvo 

Republike Slovenije za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja 

človeških virov v obdobju 2007‒2013 ‒ razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjsko 

učenje; prednostne usmeritve: Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in 

usposabljanja. 

 

Cilji projekta so: 

– obogatitev izvajanja pouka tujih jezikov z vključitvijo tujega učitelja v učni proces na vseh 

možnih ravneh (tj. znotraj in zunaj pouka tujih jezikov) in 

– nadgrajevanje kakovosti pouka tujih jezikov z inovativnimi pristopi, ki jih omogoča vključitev 

tujega učitelja tujega jezika v izvedbeni kurikulum šole. 
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Od lanskega šolskega leta II. gimnazija nadaljuje projekt OUTJ kot matična šola za francoščino 

(partnerska šola je Prva gimnazija Maribor, kjer en dan pouk opravlja tuja učiteljica za francoščino 

Mary Ellen Ramasimanana Virtič) in hkrati tudi matična šola za nemščino (partnerska šola Prva 

gimnazija, kjer priprave na DSD opravlja Andrea Dassing). 

 

3.16 Delo z nadarjenimi 
 

Na II. gimnaziji začenjamo sistematično evidentiranje, identifikacijo in delo z nadarjenimi dijaki v 

skladu s Konceptom o delu z nadarjenimi dijaki v srednjih šolah.  

Ponudbo dejavnosti na šoli, s katerimi lahko dijaki razvijajo svoje potenciale, bomo dopolnjevali in 

spreminjali v skladu z njihovimi potrebami in željami. 

 

a) Dejavnosti, vezane na dijake: 

– spodbujanje dijakov s strani mentorjev, da pokažejo vztrajnost pri zaključevanju nalog, 

–  oblikovanje osebnega izobraževalnega načrta v sodelovanju z dijakom, profesorji in 

zunanjimi sodelavci in 

– usposabljanje dijakov za refleksijo lastnega dela s pomočjo osebne mape. Osebna mapa bo 

dijaku v pomoč pri odločanju za nadaljnje šolanje. 

 

b) Dejavnosti, vezane na učitelje: 

– priročnik za učitelje za delo z nadarjenimi dijaki, ki bo v pomoč in vodilo za pravilno 

usmerjanje in delo z nadarjenimi, in 

– strokovno izobraževanje za delo z nadarjenimi za celoten učiteljski zbor. 

 

c) Terminski plan aktivnosti: 

– seznanitev učiteljev s konceptom dela z nadarjenimi dijaki: 29. 9. 2011 (izvajalec: Tjaša 

Purgaj), 

– strokovno izobraževanje za učitelje: 2. 11.–3. 11. 2011, Zreče (izvajalci: Tjaša Purgaj in 

zunanji strokovnjaki), 

– seznanitev staršev in dijakov o delu z nadarjenimi dijaki: oktober 2011 (izvajalec: Tjaša 

Purgaj), 

– mesečna srečanja z učitelji, dijaki in starši – priprava individualiziranih programov za dijake, 

– mesečna srečanja oddelčnih učiteljskih zborov – potrjevanje identificiranih dijakov, 

– pregled zastavljenih aktivnosti – april 2011 (izvajalec: Tjaša Purgaj) in 

– evalvacija dela z nadarjenimi dijaki – junij 2011 (izvajalci: mentorji dijakov). 

 

V delo z nadarjenimi bodo zajeti dijaki vseh letnikov s poudarkom na 1. in 2. letnikih. 

 

 

3.17 Projektni dnevi 
 

Od začetka izvajanja projekta Posodobitev gimnazijskih programov splošnih gimnazij poteka priprava 

in izvedba projektnih dni, projektnih tednov in organizacija ekskurzij. Že v lanskem šolskem letu je bil 

izdan Vodnik po obveznih izbirnih vsebinah, ekskurzijah in mednarodnih izmenjavah, ki opisuje 

vsebinsko, časovno in organizacijsko izvedbo projektnih dni na šoli. Za vsak izveden projektni dan ali 
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teden se bo pripravila publikacija, ki bo zajemala postopke načrtovanja, izvedbe s pripravami in 

evalvacijo projektnega dneva ali tedna. 

 

V šolskem letu 2011/12 bodo izvedene naslednje aktivnosti: 

 

a) Projektni teden – tabori (OIV – za vse 3. letnike) 

Čas izvajanja: od nedelje, 18. 9. (ponedeljka, 19. 9.), do četrtka, 22. 9. (petka, 23. 9. 2011). 

Kraj izvajanja: 

– naravoslovni tabor: Debeli Rtič, Slovenija, 

– jezikovni tabor: Pinesta, Novigrad, Hrvaška, 

– kulturno-umetniški tabor: Pinesta, Novigrad, Hrvaška, 

– tabor Nazaj k naravi: Bohinj, Slovenija in 

– projektni teden za EO ‒ 1. in 2. letnik ter 1. letnik PRO oddelka: Virc, Poreč, Hrvaška. 

 

b) Novoletno praznovanje (vsebinska priprava in organizacija novoletnega praznovanja) – 

za vse dijake šole 

 

Čas izvajanja: 24. 12. 2011 

c) Pomladni dan (zaključek Spring festivala) – za vse dijake šole 

Čas izvajanja: april 2012, zadnji dan Spring festival 

d) Priprava in organizacija zadnjih dni pouka v šolskem letu 

Čas izvajanja: 21., 22. in 23. 6. 2012 

e) Enodnevne medpredmetne ekskurzije za vse 1. 2. in 3. letnike  

f) Ekskurzije OIV (prosta izbira)  

g) Maturantske ekskurzije  

 

3.18  Uvedba elektronske redovalnice in dnevnika 

 
V šolskem letu 2012 bo v vseh oddelkih uvedena elektronska redovalnica, v 1. b, 2. b in 3. d pa 

poskusno tudi elektronski dnevnik. Staršem bo podroben način uporabe predstavljen na roditeljskih 

sestankih v začetku septembra 2011. Uporabljena bo programska aplikacija podjetja Logos. 

 

3.19 EPK 2012 

 
II. gimnazija sodeluje v okviru EPK 2012 na dva načina: kot partner Zavoda Bunker Ljubljana in kot 

izvajalec programa. II. gimnazija Maribor je na osnovi večletnega uspešnega sodelovanja z Zavodom 

Bunker iz Ljubljane sodelovala kot partner na razpisu za EPK v letu 2011 s projektom Mladibor. 

Projekt Mladibor je bil izbran kot nosilni projekt za mlade in je razvojni projekt, ki bo poskušal 

predstaviti in uveljaviti vlogo mladih pri oblikovanju mest, pri ustvarjanju in tudi vlogo šol pri 

celostnem izobraževanju mladih, ki obsega tako vzgojo mladih v občinstvo, vzgojo mladih na 

področju umetniških praks in tudi vzgojo mladih s pomočjo umetnosti. V projekt je vključenih pet 

mariborskih šol (Prva gimnazija Maribor, II. gimnazija Maribor, OŠ Borcev za severno mejo, OŠ 

Franca Rozmana Staneta, OŠ Gustava Šiliha). Aktivnosti šol bodo izbrane na osnovi ankete, ki je bila 

izvedena na šolah junija 2011 in je pokazala glavne potrebe mladih na področju kulture. Delo šol bo 

potekalo skozi vse šolsko leto, rezultati dela pa bodo prikazani v maju 2012 v mestnem središču. 
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44  VVPPIISS  VV  PPRROOGGRRAAMMEE  
 

4.1 Program gimnazija 
 

1. letnik: 6 splošnih oddelkov s skupaj 178 dijaki (72 fantov in 106 deklet) in 1 športni oddelek s 23 

dijaki (12 fantov in 11 deklet). 

 

2. letnik: 6 splošnih oddelkov s skupaj 186 dijaki (71 fantov in 115 deklet) in 1 športni oddelek s 23 

dijaki (13 fantov in 10 deklet). 

 

3. letnik: 6 splošnih oddelkov s skupaj 169  dijaki (64 fantov in 105 deklet) in 1 športni oddelek s 27 

dijaki (18 fantov in  9 deklet). 

 

4. letnik: 6 splošnih oddelkov s skupaj 169 dijaki (74 fantov in 95 deklet) in 1 športni oddelek s 25 

dijaki (14 fantov in 11 deklet). 

 

4.2 Program mednarodne mature: 
 

3. letnik (MM1) – 32 dijakov (21 fantov in 11 deklet). 

 

4. letnik (MM2) – 31 dijakov (12 fantov in 19 deklet). 

 

Na šoli je 24 splošnih oddelkov s skupaj 702 dijakoma (281 fantov in 421 deklet), 4 športni oddelki z 

98 dijaki (57 fantov in 41 deklet) in 2 oddelka mednarodne mature s 63 dijaki (33 fantov in 30 deklet). 

Na šoli je skupaj 30 oddelkov z 863 dijaki (371 fantov in 492 deklet). 

 

 

55  OORRGGAANNIIZZAACCIIJJAA  PPOOUUKKAA  IINN  ŠŠOOLLSSKKII  KKOOLLEEDDAARR  
 

Pouk poteka enoizmensko. 

 

Razredniki: 

1.LETNIKI 

1. a Maja Savorgnani 

1. b Zdenka Keuc 

1. c Nina Gašparič 

1. d Vesna Hojnik 

1. e Mirjana Vudler 

1. f Nataša Borko 

1. š Renato Kuzman 

 

2. LETNIKI 

2. a Vojko Brantuša 

2. b Barbara Bedenik 

2. c Andreja Gungl 

2. e Vesna Vervega 

2. d Drago Meglič 

2. f Boris Svetel 

2. š Jurij Čopi 

 

3. LETNIKI 

3. a Toni Klis 

3. b Gorazd Beranič Senegačnik 

3. c Sanja Cvar 
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3. d Mateja Krumpak 

3. e Darja Kravanja 

3. f Jasnica Bobičić 

3. š Katja Holnthaner Zorec 

MM1 Mateja Fošnarič  

 

4. LETNIKI 

4. a Bernarda Devetak 

4. b Barbara Pečanac 

4. c Peter Cigrovski 

4. d Saša Mikić 

4. e Jasna Sukič 

4. f Viljem Podgoršek 

4. š Tatjana Simonič 

MM2 Lidija Kodrin 

 

5.1 Šolski koledar 
 

a) Začetek pouka: 1. september 2011 (četrtek) 

 

b) Zaključek pouka 
 

4. letniki in razdelitev spričeval: 28. 5. 2012 (ponedeljek) 

1., 2. in 3. letniki in razdelitev spričeval: 22. 6. 2012 (petek) 

Podelitev ključev II. gimnazije: 18. 6. 2012 ( ponedeljek) 

 

c) Ocenjevalna obdobja 

 

za 1., 2. in 3. letnike 

1. ocenjevalno obdobje: od 1. 9. 2011 do 13. 1. 2012 

ocenjevalna konferenca: 17. 1. 2012 (torek) 

2. ocenjevalno obdobje: od 14. 1. 2012 do 21. 6. 2012 

ocenjevalna konferenca: 21. 6. 2012 (četrtek) 

 

za 4. letnike 

1. ocenjevalno obdobje:od 1. 9. 2011 do 13. 1. 2012 

ocenjevalna konferenca: 17. 1. 2012 (torek) 

2. ocenjevalno obdobje: od 14. 1. 2012 do 25. 5. 2012 

ocenjevalna konferenca: 24. 5. 2012 (četrtek) 

 

d) Matura 

 

Predmaturitetni preizkus: 10. 3. 2012 (sobota) – iz matematike (iz ostalih predmetov do 31. 3. 2012) 

Spomladanski rok mature (okvirni): 

– slovenščina ‒ izpitna pola 1 – esej: 7. 5. 2012 (ponedeljek) 

– pisni del mature – od 2. 6. 2012 (sobota) do 18. 6. 2012 (ponedeljek) 

– ustni del mature – od 16. 6. 2012 (sobota) do 23. 6. 2012 (sobota). 

 

e) Jesenski rok mature (okvirni): 

 

Pisni in ustni del mature ‒ od 25. 8. 2012 (sobota) do 4. 9. 2012 (nedelja). 

Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi 16. 7. 2012 (ponedeljek) in 17. 9. 2012 

(ponedeljek) 
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f) Informativni dan: 10. 2. 2012 in 11. 2. 2012. 

 

g) Izpiti (popravni, predmetni, dopolnilni, drugi) 

 

Zimski izpitni rok: 1. 2. 2012 ‒29. 2. 2012 

Dopolnilni izpiti 4. letnik: 29. 5. 2012 (torek) 

Spomladanski izpitni rok ‒ začetek: 28. 6. 2012 

Jesenski izpitni rok ‒ začetek: 16. 8. 2012. 

 

h) Počitnice, prosti dnevi 

 

– dan reformacije: 31. 10. 2011 (ponedeljek) 

– dan spomina na mrtve: 1. 11. 2011 (torek) 

– jesenske počitnice: 2. 11. 2011–4. 11. 2011 

– božič: 25. 12. 2011 (nedelja) 

– dan samostojnosti in enotnosti: 26. 12. 2011 (ponedeljek) 

– novoletne počitnice: 27. 12. 2011–30. 12. 2011 

– novo leto: 1. 1. 2012–2. 1. 2012 

– kulturni praznik: 8. 2. 2012 (sreda) 

– zimske počitnice: 20. 2. 2012–24. 2. 2012 

– velikonočni ponedeljek: 9. 4. 2012 (ponedeljek) 

– dan upora proti okupatorju: 27. 4. 2012 (petek) 

– prvomajske počitnice: 30. 4. 2012 (ponedeljek) 

– praznik dela: 1. 5. 2012–2. 5. 2012 

– dan državnosti: 25. 6. 2012 (ponedeljek) 

– poletne počitnice: 26. 6. 2012–31. 8. 2012. 

 

i) Roditeljski sestanki, govorilne ure 

 

– skupni roditeljski sestanki: 1. letniki 6. 9. 2011 (torek), 4. letniki 7. 9. 2011 (sreda), 2. letniki 

8. 9. 2011 (četrtek), 3. letniki 12. 9. 2011 (ponedeljek). Drugi roditeljski sestanek za vse 

razrede bo v začetku meseca aprila 2012. 

– vsak učitelj ima govorilno uro enkrat na teden in jo določi sam  

– skupne govorilne ure ob četrtkih ob 16.30: 10. 11. 2011, 1. 12. 2011, 12. 1. 2012, 1. 3. 2012, 

5. 4. 2012 in 3. 5. 2012. 

 

j) Teden OIV: 19. 9. 2011–23. 9. 2011. 

 

5.1.1 Šolski koledar 2011/12 ‒ pregled po mesecih 
 

September 

10. 9. 2011 – pohod za prve letnike 

12. 9. 2011 (ponedeljek) – sprejem prvošolcev ob 12.00 

15. 9. 2011 (četrtek) – podelitev diplom MM – Rotovž ob 18.00 

16. 9. 2011 (petek) – seznanitev kandidatov z rezultati jesenske mature 

19. 9. 2011 – 23. 9. 2011 – teden OIV 

23. 9. 2011 – občinsko tekmovanje iz logike 

24. 9. 2011 – pohod za druge letnike 

29. 9. 2011 (četrtek) – ob 18.00 konferenca 

30. 9. 2011(petek) – spoznavno poslovilni večer 
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Oktober 

8. 10. 2011 (sobota) ob 13.00 - kostanjev piknik 

17. 10. 2011–22. 10. 2011 – izmenjava z Milanom – dijaki iz Milana pri nas 

11. 10. 2011 (torek) ‒ pouka nima 2. a, 2. b, 2. c – ekskurzija: Slovenija in Avstrijska Koroška 

12. 10. 2011 (sreda) ‒ pouka nima 2. d, 2. e, 2. f – ekskurzija: Slovenija in Avstrijska Koroška 

14. 10. 2011 (petek) – šolsko tekmovanje iz angleščine za 2. letnik 

17. 10. 2011 (ponedeljek) ‒ pouka nima 3. a, 3. b, 3. f – ekskurzija na Goričko 

20. 10. 2011 (četrtek) ‒ pouka nima 3. c, 3. d, 3. e – ekskurzija na Goričko 

22. 10. 2011–28. 10. 2011 – mednarodna izmenjava - dijaki iz Srbije na obisku v 2.D 

27. 10. 2011‒29.10. 2011 – dijaki 4. d so udeleženci tekmovanja Evrošole v Strassbourgu 

31. 10. 2011‒4. 11. 2011 – jesenske počitnice 

 

November 

2. 11 2011–3. 11. 2011 – izobraževanje za učitelje II. gimnazije Maribor v Zrečah 

7. 11. 2011 (ponedeljek) – projekt film s pomočjo pouka – 2. d, 3. d 

10. 11. 2011 (četrtek) – pouka nima 2. d ‒ medpredmetna ekskurzija v Budimpešto 

10. 11. 2011 (četrtek) – govorilne ure za starše 

11. 11. 2011–12. 11. 2011 – dijaki 4. d preživijo vikend na Pohorju v Domu Miloša Zidanška 

11. 11. 2012 (petek) – rok za prijavo raziskov. nalog na razpis Mladi za napredek Maribora 

12. 11. 2011 – državno tekmovanje iz logike 

16. 11. 2011 (sreda) – pouka nima 3.  d ‒ medpredmetna ekskurzija v Zagreb 

17. 11. 2011 (četrtek) – sestanek učiteljev MM1 in MM2 

21. 11. 2011 (ponedeljek) – državno tekmovanje iz angleščine za 2. letnik 

24. 11. 2011 (četrtek) – roditeljski sestanek za MM1 in MM2 

25. 11. 2011 (petek) ‒ dijaki 4. letnikov pri maturitetni umetnostni zgodovini ekskurzija v  

Ljubljano 

 

December 

1. 12. 2011 (četrtek) – govorilne ure za starše, roditeljski sestanek 1. b 

1. 12. 2011 (četrtek) – šolsko tekmovanje iz astronomije 

2. 12. 2011 (petek) – projektni dan – branje (za EO) 

5. 12. 2011 (ponedeljek) – šolsko tekmovanje iz zgodovine 

6. 12. 2011 (torek) – pisni izpit DSD za 4. letnike 

8. 12. 2011 (četrtek) – šolsko tekmovanje za Cankarjevo priznanje 

16. 12. 2011 (petek)  – pouka nima 1. b ‒ medpredmetna ekskurzija na Dunaj 

17. 12. 2011 (sobota) – državno tekmovanje iz astronomije 

20. 12. 2011 (torek) – novoletni sejem in novoletni koncert  

21. 12. 2011 (sreda) – novoletni sejem in novoletni koncert 

23. 12. 2011 (petek) – novoletno praznovanje po razredih 

25. 12. 2011–2. 1. 2012 – novoletne počitnice 

december 2011 – pouka nima 4. d ‒ medpredmetna ekskurzija v Ljubljano 

 

Januar 

5. 1. 2012 (četrtek) – šolsko tekmovanje iz nemškega jezika 

10. 1. 2012 (torek) – šolsko tekmovanje iz geografije 

12. 1. 2012 (četrtek) – govorilne ure za starše 

13. 1. 2012 (petek) – konec 1. ocenjevalnega obdobja 

16. 1. 2012 (ponedeljek) – regijsko tekmovanje iz zgodovine 

17. 1. 2012 (torek) – ocenjevalna konferenca 1.–4. letniki 

25. 1. 2012 (sreda) – šolsko tekmovanje iz biologije 

26. 1. 2012 (četrtek) – regijsko tekmovanje za Cankarjevo priznanje 

27. 1. 2012 (petek) – šolsko tekmovanje iz računalništva in informatike 

januar 2012 – zimski športni dan  med 15. 1. in 31. 1. 2012 

januar 2012 – ustni izpit DSD za 4. letnike 
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Februar 

6. 2. 2012 – 17. 2. 2012 – poskusna matura za MM2 

6. 2. 2012 (ponedeljek) – šolsko tekmovanje iz angleščine za 3. letnik 

8. 2. 2012 (sreda) – kulturni praznik 

10. 2. 2012 (petek) – informativni dan 

11. 2. 2012 (sobota) – informativni dan 

13. 2. 2012 (torek) – projektni dan jezikov – sodelujeta 2.d in 3.d 

14. 2. 2012 (torek) – državno tekmovanje iz nemščine 

15. 2. 2012 (četrtek) – rok za oddajo raziskovalnih nalog 

20. 2. 2012 – 24. 2. 2012 - zimske počitnice 

 

Marec 

1. 3. 2012 (četrtek) – govorilne ure za starše 

3. 3. 2012 (sobota) – državno tekmovanje iz zgodovine 

5. 3. 2012 (ponedeljek) – dan raziskovalcev 

10. 3. 2012 (sobota) – predmaturitetni preizkus iz matematike 

12. 3. 2012 (ponedeljek) – šolsko tekmovanje iz kemije 

12. 3. 2012–24. 3. 2012 ‒ zagovori raziskovalnih nalog 

13. 3. 2012 (torek) – regijsko tekmovanje iz geografije 

15. 3. 2012 (četrtek) – sestanek učiteljev MM1 in MM2 

15. 3. 2012 (četrtek) – šolsko tekmovanje Kenguru 

17. 3. 2012–24. 3. 2012 – izmenjava z Milanom – naši dijaki v Milano 

17. 3. 2012 (sobota) – državno tekmovanje za Cankarjevo priznanje 

17. 3. 2012 ali 24. 3. 2012 (sobota) ‒ maturantski ples 

19. 3. 2012 (ponedeljek) – državno tekmovanje iz angleščine za 3. letnik 

21. 3. 2012–20. 4. 2012 – Pomlad na II. gimnaziji 

22. 3. 2012 (četrtek) – roditeljski sestanek za MM1 in MM2 

23. 3. 2012 (petek) – regijsko tekmovanje iz fizike 

23. 3. 2012 (petek) ‒ dijaki 4. letnikov pri maturitetni umetnostni zgod. ekskurzija ‒ Dunaj 

24. 3. 2012 (sobota) – državno tekmovanje iz biologije 

28. 3. 2012 (sreda) – regijsko tekmovanje iz matematike 

marec 2012 – koncert solistov mednarodne mature in MZ II. gimnazije Maribor 

marec 2012 ‒ pouka nima 3. d – ekskurzija v Strasbourg, Luksemburg, Bruselj 

 

April 

2. 4. 2012 (ponedeljek) – pouka nimajo dijaki 4. letnikov pri izbirni geografiji – ekskurzija na 

Notranjsko (Cerkniško jezero) 

5. 4. 2012 (četrtek) – govorilne ure za starše 

7. 4. 2012 (sobota) – državno tekmovanje iz računalništva in informatike 

9. 4. 2012 – velikonočni ponedeljek 

12. 4. 2012 (petek) – zaključek pouka za MM2 

13. 4. 2012 (četrtek) – državno tekmovanje iz geografije 

13. 4. 2012 (petek) – kulturni maraton 

14. 4. 2012 (sobota) – državno tekmovanje iz fizike  

14. 4. 2012–20. 4. 2012 ‒ dijaki 2. d na obisk v Srbijo 

18. 4. 2012–20. 4. 2012 – 1. b – projektno delo z gimnazijo v Slovenj Gradec 

18. 4. 2012–22. 4. 2012 – Spring festival 

21. 4. 2012 (sobota) – državno tekmovanje iz matematike 

25. 4. 2012 (sreda) – pouka nima 1. š, 2. š, 3. š – ekskurzija na Goričko 

27. 4. 2012–2. 5. 2012 – prvomajske počitnice 

april 2012 – zaključna prireditev z razglasitvijo rezultatov in nagrad natečaja za Mladi za 

napredek Maribora 

aprila 2012 – izmenjava s Švedsko 2. b – dijaki iz Švedske pri nas 
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Maj 

2. 5. 2012–22. 5. 2012 – matura za MM2 

3. 5. 2012 (četrtek) – govorilne ure za starše, roditeljski sestanek 1.B 

4. 5. 2012 (petek) – izbirno tekmovanje iz fizike 

7. 5. 2012 (ponedeljek) – matura SLO – esej 

7. 5. 2012 (ponedeljek) – športni dan za 1.–3. letnik 

9. 5. 2012 (sreda) – pouka nimajo dijaki 3. letnikov pri izbirni geografiji – ekskurzija Primorje 

11. 5. 2012 (petek) – dan šole 

12. 5. 2012 (sobota) – državno tekmovanje iz kemije 

21. 5. 2012 (ponedeljek) – državno srečanje mladih raziskovalcev 

24. 5. 2012 (četrtek) – ocenjevalna konferenca 4. letniki 

24. 5. 2012 (četrtek) – do 12.00 oddati prijave za predmetne izpite (4. letnik) 

25. 5. 2012 (petek) – predaja ključa 

25. 5. 2012 (petek) – ob 12.00 objava razporedov za predmetne izpite (4. letnik) 

28. 5. 2012 (ponedeljek) – zaključek pouka in delitev spričeval 4. letniki 

29. 5. 2012 (torek) – predmetni izpiti za 4. letnik 

maj 2012 – letni koncert MZ II. gimnazije Mb. in MZ Prve gimnazije Mb.(Kazinska dvorana) 

 

Junij 

2. 6. 2012 (sobota) – matura ANG 

3. 6. 2012–9. 6. 2012 – izmenjava s Švedsko – naši dijaki 2.B na Švedskem 

4. 6. 2012 (ponedeljek) – matura SLO – izpitna pola 2 

4. 6. 2012–8. 6. 2012 – projektni teden MM1 (predvidoma Triglavski narodni park) 

5. 6. 2012 (torek) – matura FIL, PSI, SOC 

5. 6. 2012 (torek ) – pouka nima 1. a, 1. b, 1. c – ekskurzija v Krapino, Podsredo, Rogatec 

6. 6. 2012 (sreda) – matura GEO 

7. 6. 2012 (četrtek) pouka nima 1. d, 1. e, 1. f – ekskurzija v Krapino, Podsredo, Rogatec 

7. 6. 2012 (četrtek) – matura KEM 

8. 6. 2012 (petek) – matura ZGO, UZGO 

9. 6. 2012 (sobota) – matura MAT 

11. 6. 2012 (ponedeljek) – matura NEM 

12. 6. 2012 (torek) – matura FIZ 

12. 6. 2012 (torek) – sestanek učiteljev MM1 in MM2. Predvidoma srečanje s starši dijakov  

novega MM1 

13. 6. 2012 (sreda) – matura FRA, ŠPA 

14. 6. 2012 (četrtek) – matura RAČ, INF, EKN 

15. 6. 2012 (petek) – matura BIO 

16. 6. 2012–23. 6. 2012 – ustni izpiti mature 

18. 6. 2012 (ponedeljek) – podelitev »ključev« II. gimnazije Maribor 

21. 6. 2012 (četrtek)  – ocenjevalna konferenca 1.–3. letniki 

22. 6. 2012 (petek) – zaključek pouka in delitev spričeval za 1.‒3. letnike in MM1 

22. 6. 2012 (petek) – do 14.00 oddati prijave za popravne, dopolnilne izpite (1.‒4. letnik),  

predmetne izpite (3. letnik) 

25. 6. 2012 (ponedeljek) – dan državnosti 

26. 6. 2012 (torek) – objava razporedov za popravne, predmetne, dopolnilne izpite 

29. 6. 2012 (petek) – popravni, dopolnilni izpiti (1.‒4. letnik), predmetni izpiti (3. letnik) 

 

Julij 

2. 7. 2012 (ponedeljek) – popravni, dopolnilni izpiti (1.‒4. letnik), predmetni izpiti (3. letnik) 

3. 7. 2012 (torek) – popravni, dopolnilni izpiti (1.‒4. letnik), predmetni izpiti (3. letnik) 

4. 7. 2012 (sreda) ‒ zaključna konferenca ob 10.00, sledi zaključni piknik 

16. 7. 2012 (ponedeljek) – seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi 
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Avgust 

14. 8. 2012 (torek) – do 10.00 oddati prijave za popravne, dopolnilne izpite (1.‒4. let.) 

15. 8. 2012 (sreda) – ob 11.00 objava razporedov za popravne, dopolnilne izpite (1.‒4. let.) 

20. 8. 2012 (ponedeljek) – popravni, dopolnilni izpiti za 4. letnik 

21. 8. 2012 (torek) – popravni, dopolnilni izpiti za 4. letnik 

24. 8. 2012 (petek) ‒ uvodna konferenca ob 8.00 

24. 8. 2012–29. 8. 2012 – sestanki aktivov 

25. 8. 2012 (sobota) – matura SLO 

27. 8. 2012 (ponedeljek) – popravni, dopolnilni izpiti za 1.‒3. letnik 

27. 8. 2012 (ponedeljek) – matura MAT 

28. 8. 2012 (torek) – popravni, dopolnilni izpiti za 1.‒3. letnik 

28. 8. 2012 (torek) – matura tuji jeziki in izbirni predmeti 

29. 8. 2012 (sreda) – popravni, dopolnilni izpiti za 1.‒3. letnik 

29. 8. 2012 (sreda) – matura tuji jeziki in izbirni predmeti 

30. 8. 2012 (četrtek) – uvodna konferenca za novo šolsko leto ob 9.00 

30. 8. 2012 (četrtek) – matura tuji jeziki in izbirni predmeti 

31. 8. 2012 (petek) – matura tuji jeziki in izbirni predmeti 

 

September 

3. 9. 2012 (ponedeljek) – začetek pouka 

17. 9. 2012 (ponedeljek) ‒ seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi 

 

 

66  DDEELLOO  VVOODDSSTTVVEENNIIHH  IINN  SSTTRROOKKOOVVNNIIHH  OORRGGAANNOOVV  ŠŠOOLLEE  
 

6.1 Plan in program dela ravnatelja in pomočnice ravnatelja 
 

a) Področje pedagoškega vodenja 

 

Načrtovanje vzgojno-izobraževalnega dela: 

 

– priprava LDN (julij, avgust 2012), 

– priprave in koordiniranje izdelave tematskih priprav, letnih priprav in načrtov dela aktivov 

(julij, avgust 2012), 

– priprava načrta izobraževanja strokovnih delavcev (september 2011, avgust 2012), 

– priprava programa mednarodnega sodelovanja (september 2011), 

– priprava na izvajanje poskusa novega modela gimnazijskega programa v 1. in 2. letniku – 

PRO oddelek (september 2011) in 

– priprava načrta samoevalvacije vzgojno-izobraževalnega dela (september 2011‒januar 2012). 

 

b) Spremljanje vzgojno-izobraževalnega dela 

 

– spremljanje izvajanja poskusnega PRO oddelka: izvajanje bo spremljano preko 

samoevalvacije, ki jo bomo izvajali na šoli, in zunanje evalvacije v izvedbi Zavoda RS za 

šolstvo, 

– hospitacijska dejavnost obsega spremljanje pouka učiteljev preko programa hospitacij, ki bo 

narejen vsak mesec vnaprej. Hospitacije bodo najavljene. Predmet spremljave pouka v 

šolskem letu 2011/12 je uporaba IKT in aktivnih oblik pouka, posebej interaktivnih tabel. Cilj 

spremljave pouka je izboljšanje kvalitete pouka vzgojno-izobraževalnega dela šole, 

– analiza dela posameznih aktivov ob konferenčnih obdobjih: ob konferenčnih obdobjih bodo 

sestanki z aktivi. Osnovni poudarek bo pregled realizacije letnih priprav, analiza pisnega 
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preverjanja znanja, analiza oblik in metod dela, načrtovanje vzgojno-izobraževalnega dela 

(tematske priprave, letne priprave) in izvajanje pravil preverjanja in ocenjevanja, 

– ob konferenčnih obdobjih bodo redni sestanki z dijaško skupnostjo, kjer bo opravljena analiza 

dela, 

– dobra podlaga za spremljanje dela so tudi poročila razrednih sestankov ob konferenčnih 

obdobjih, 

– spremljanje izvajanja projektov evropskega oddelka, 

– spremljanje izvajanja pouka matematike na dveh ravneh v 4. letniku, 

– spremljanje uvajanja elektronske redovalnice in dnevnika in 

– spremljanje izvajanja koncepta dela z nadarjenimi. 

 

c) Analitično delo – potekalo bo ob sodelovanju šolske svetovalne službe. Osnovna področja 

analiz so naslednja: 

– analiza šolskega uspeha in rezultatov vpisanih novincev, 

– analiza rezultatov mature, 

– analiziranje učnega uspeha ob konferenčnem obdobju in koncu pouka, 

– analiziranje uspeha po posameznih aktivih, 

– analiziranje izvedbe predmetnika, 

– analiziranje izostajanja in 

– analiza sodelovanja z okoljem. 

 

d) Področje menedžmenta 

 

– priprava finančnega načrta: zaradi nadaljevanja in financiranja »po glavi« dijaka bo potrebno 

načrtovanje, ki bo zahtevalo mnogo natančnejše načrtovanje porabe sredstev. Finančni načrt 

bo pripravljen februarja 2012, 

– priprava načrta investicijskega vzdrževanja, 

– priprava prijav na razpise MŠŠ, ZŠ, Mestne občine Maribor, 

– priprava kadrovskih potreb, 

– priprava predlogov za napredovanje, 

– priprava predlogov mednarodnega sodelovanja ob sodelovanju učiteljev, 

– priprava sponzorskega sklada, 

– priprava prostovoljnega prispevka staršev, 

– vodenje MKUD, 

– koordiniranje sponzorskega sklada Druga Druga, 

– koordiniranje interesnih dejavnosti, 

– vodenje Šolskega razvojnega tima in 

– vodenje Kluba drugogimnazijcev. 

 

6.2 Samoevalvacija dela šole 
 

Samoevalvacija dela šole predstavlja pomemben mehanizem zagotavljanja kvalitete dela šole. Del 

samoevalvacije II. gimnazije poteka v okviru spremljanja izvajana Vizije razvoja II. gimnazije do leta 

2016. Drugi del samoevalvacije, ki bo osredotočen na izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela in bo 

zajemal pouk, pogoje dela, sodelovanje s starši, dijaki itd., bo pripravljen do konca januarja 2012 in 

izveden marca 2012. 
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6.3 Delo učiteljskega zbora 
 

Učiteljski zbor deluje v obliki konferenc, kjer potekata razprava in odločanje o že pripravljenih 

rešitvah, ki nastajajo v aktivih in komisijah, ki jih sestavljajo izbrani učitelji. Učiteljski zbor odloča o 

zadevah, ki so v njegovi pristojnosti in jih določa ZOFVI. 

 

6.4 Delo razrednikov 
 

Delo razrednikov poteka v obliki: 

 

razrednih ur (vsaj enkrat na 14 dni ena pedagoška ura). Šolska svetovalna služba je pripravila 

program tematskih razrednih ur, ki jih bodo na razrednih urah izvedli svetovalna služba, razredniki in 

zunanji izvajalci. Na razrednih urah prav tako poteka sprotno reševanje razredne problematike 

(izostajanje, ocenjevanje, vzgojna problematika), razrednik ob sodelovanju dijakov in svetovalne 

službe pripravi teme, ki obravnavajo aktualne probleme.  

 

roditeljskih sestankov (dva skupna roditeljska sestanka letno – septembra in maja). 

 

govorilnih ur (popoldanske ob četrtkih – 5-krat letno, enkrat tedensko v dopoldanskem času). 

 

V šolskem letu bo poseben poudarek namenjen izostajanju dijakov na osnovi spremljanja izostankov 

dijakov ob posameznih konferenčnih obdobjih in celem šolskem letu. Dobra osnova za pripravo 

ustreznih ukrepov bo analiza izostankov vseh razredov v prejšnjem šolskem letu. Posebna pozornost 

bo namenjena analizi mature v tretjih in četrtih letnikih. 

 

6.5 Delo strokovnih aktivov  
 

Delo strokovnih aktivov bo potekalo v obliki rednih sestankov, pri čemer bodo najmanj trije sestanki 

letno, na katerih bo prisoten ravnatelj. Namen teh sestankov je analiza skladnosti doseženega dela s 

tematskimi pripravami in letnimi pripravami, primerjava oblik in metod preverjanja in ocenjevanja in 

načrtovanje dela v naslednjem šolskem letu. 

 

Vodje strokovnih aktivov 

 

Slovenščina: Boris Svetel 

Angleščina: Peter Cigrovski 

Nemščina: Alenka Novak 

Francoščina: Karmen Kaučič 

Španščina: Mirjana Vudler  

Matematika: Jelka Vogrinec 

Informatika: Mirko Pešec 

Fizika: Peter Crnjac 

Kemija: Darja Kravanja 

Biologija: Alenka Zalar Prapotnik 

Zgodovina, geografija: Vesna Vervega 

Sociologija, psihologija, filozofija: Barbara Bedenik 

Likovna vzgoja, glasbena vzgoja: Vili Babič 

Športna vzgoja: Tomaž Petrovič 

 

Prav tako bodo potekali sestanki, na katerih ne bo prisoten ravnatelj in bodo namenjeni strokovni 

posebnosti posameznih aktivov. 
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6.6 Izobraževanje strokovnih delavcev 
 

V šolskem letu 2011/12 je planiralo izobraževanje 79 učiteljev na 55 seminarjih. 

 
Predmet Število učiteljev Število seminarjev 

SLO 7 6 

Knjiž. 1 2 

MAT 8 4 

INF 1 1 

ANG 9 3 

NEM 5 2 

ŠPA 
4 5 

FRA 

KEM 5 2 

BIO 5 13 

SOC 2 3 

FIL 1 2 

GEO 2 5 

EKN 1 1 

Svet. služba 2 2 

ŠVŽ 6 2 

Celoten 

učiteljski zbor 
79 2 

 79 55 

Tabela 12: Preglednica izobraževanja 

 

 

77  SSOODDEELLOOVVAANNJJEE  ZZ  OOKKOOLLJJEEMM  
 

7.1 Sodelovanje z visokošolskimi organizacijami 

 
II. gimnazija Maribor bo sodelovala s slovenskimi univerzami na področju informiranja dijakov o 

možnostih študija. V decembru 2011 bo organiziran sejem, kjer  bodo  fakultete  predstavile  

možnosti študija. 

 

V šolskem letu 2011/12 bo sodelovanje z Univerzo v Mariboru potekalo na področju informiranja 

dijakov o študiju na Univerzi v Mariboru ter vključevanja univerzitetnih učiteljev kot mentorjev pri 

raziskovalnih nalogah. Pripravljena bodo predavanja univerzitetnih učiteljev v okviru Pomladi na II. 

gimnaziji. Vodstvu Univerze v Mariboru bodo ponovno predstavljene možnosti sodelovanja obeh 

institucij. Nadaljevalo se bo sodelovanje z Univerzo Boccini iz Milana in New York University Abu 

Dabi pri informiranju naših dijakov o možnostih študija.   

 

7.2 Sodelovanje z drugimi šolami 
 

Sodelovanje bo potekalo v okviru opisanega programa mednarodnega sodelovanja, Pomladi na II. 

gimnaziji Maribor, izmenjav evropskih oddelkov (Gimnazija Slovenj Gradec) in sodelovanja s 

Škofijsko klasično gimnazijo iz Ljubljane na področju glasbenega ustvarjanja. Gimnaziji Kranj bo 

omogočeno strokovno svetovanje pri izvajanju programa mednarodne mature. 
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7.3 Sodelovanje z Mestno občino Maribor 
 

II. gimnazija Maribor se bo vključevala v razpise Mestne občine Maribor s področja kulture, športa, 

gibanja Mladi za napredek Maribora ter v mestne aktivnosti, namenjene mladim. V okviru EPK 2012 

je II. gimnazija Maribor partner Zavoda Bunker iz Ljubljane pri projektu Mladibor. 

 

7.4 Sodelovanje z zdravstveno službo 
 

Organizirani bodo sistematični zdravstveni pregledi za dijake 1. in 3. letnikov, za dijake 2. in 4. 

letnikov pa bodo organizirani kontrolni zdravstveni pregledi. Po pregledih je šola seznanjena z 

zdravstvenim poročilom, ki ga bo učiteljski zbor obravnaval na konferenci. V okviru OIV bodo za 

dijake pripravljena predavanja s področja zdravstva. Dijaki se bodo udeležili krvodajalskih akcij v 

sodelovanju z Bolnišnico Maribor. 

 

7.5 Sodelovanje z Zavodom RS za šolstvo 
 

Sodelovanje z ZRSŠ bo potekalo z udeleževanjem učiteljev na študijskih skupinah in preko 

individualnih povezav s svetovalci Zavoda RS za šolstvo. Nadaljevalo se bo sodelovanje z ZŠ v okviru 

projekta Evropski oddelki. Šolski razvojni tim bo intenzivno sodeloval s svetovalci ZŠ pri 

posodabljanju gimnazijskega programa. 

II. gimnazija bo v vključena v projekt Obogateno učenje tujih jezikov z dvema tujima učiteljema 

nemščine in francoščine. 

Na področju izobraževanja dijakov športnikov je II. gimnazija vključena v projekt ZŠ Izobraževanje 

dijakov športnikov na daljavo. 

  

7.6 Sodelovanje z Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport 
 

Sodelovanje bo potekalo znotraj zakonsko določenih okvirov in pristojnosti. 

 

7.7 Sodelovanje z Olimpijskim komitejem Slovenije  
 

II. gimnazija Maribor bo sodelovala v projektu OKS Šolanje dijakov športnikov, v katerega so 

vključeni najperspektivnejši športniki II. gimnazije. 

 

7.8 Sodelovanje z dijaki in dijaško skupnostjo 
 

Vključevanje dijakov v življenje šole je eden izmed pogojev za uspešno delo šole. Dijaki se bodo 

vključevali v odločanje o delu šole na dva načina: 

 

– oddelčne konference ob konferenčnih obdobjih, kjer analizirajo vzgojno-izobraževalno delo v 

preteklem konferenčnem obdobju in sprožajo pobude za spremembe in izboljšave, in 

– redni mesečni sestanki dijaške skupnosti, ki bodo namenjeni sprožanju iniciativ, posebej še na 

področju izven šolskega dela, in dajanju pobud, ki so v interesu vseh dijakov. Prav tako bo 

dijaška skupnost analizirala izvajanje letnega delovnega načrta šole in sodelovala pri njegovi 

pripravi. 

 

7.9 Sodelovanje s starši 
 

Potekalo bo preko naslednjih oblik: 

– govorilne ure: petkrat letno v popoldanskem času, enkrat tedensko v dopoldanskem času, 

– dva skupna roditeljska sestanka (september 2011, maj 2012), 
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– svet staršev: trije sestanki z namenom sodelovanja in sprožanja pobud, analiziranja dela šole in 

sodelovanja pri nekaterih aktivnostih – posebej pri Pomladi na II. gimnaziji, 

– upravni odbor prostovoljnega prispevka staršev: v šolskem letu 2011/12 se bo nadaljeval 

prostovoljni prispevek staršev. Program prispevka na začetku septembra sprejme upravni 

odbor. Okrog 70 % sredstev prispevka je namenjenih razvijanju ustvarjalnosti, ostala sredstva 

pa za posodobitev učne tehnologije. Program v letu 2011/12 predvideva pridobitev sredstev v 

višini 65.000 EUR. V letošnjem šolskem letu bo ponovno del sredstev (4000 EUR) namenjen 

za pomoč socialno ogroženim dijakom. Upravni odbor bo skrbel za dosledno izvajanje 

sprejetega načrta porabe sredstev in za nadzor namenskosti sredstev, 

– vključevanje staršev v delo sveta šole in 

– jesenski piknik s starši (8. oktober 2011). 

 

 

88  MMAATTEERRIIAALLNNII  PPOOGGOOJJII  
 

V šolskem letu 2011/12 bo potekalo izboljšanje pogojev na področju izobraževalne tehnologije, kjer 

bo s sredstvi prostovoljnega prispevka staršev nabavljena računalniška tehnologija, oprema za pouk 

kemije, biologije in matematike. 

 

 

99  SSPPRREEMMLLJJAANNJJEE  IIZZVVAAJJAANNJJAA  LLEETTNNEEGGAA  DDEELLOOVVNNEEGGAA  NNAAČČRRTTAA  
 

Spremljanje izvajanja letnega delovnega načrta bo potekalo na naslednjih ravneh: 

 

– individualno: razgovori z učitelji in z vodstvom šole, 

– sestanki strokovnih aktivov: spremljanje strokovnega dela v aktivih trikrat letno, 

– konference učiteljskega zbora ob konferenčnih obdobjih: pregled doseženih rezultatov in 

ocena vzgojno-izobraževalnega dela v preteklem obdobju in celem šolskem letu, 

– sestanki dijaške skupnost: ocena dela in dajanje pobud, 

– sestanki sveta staršev: ocena dela v posameznih obdobjih in 

– sestanki sveta šole: ocena dela v skladu s pristojnostmi sveta, ki jih določa ZOFVI. 

 

 

Sprejeto na seji sveta šole 13. 10. 2011                                                             Predsednica sveta šole 

                                                                                                                               Zdenka Keuc 


