ZAPISNIK
1. seje sveta šole II. gimnazije Maribor,dne 13. 10. 2011
Prisotni: P. Tručl, B. Svetel, D. Kotnik, V. Vervega, L. Horvat, M. Peče, M. Matjašič Friš, dr. L. Lorber, J.
Hederih, Ž. Lep, Z. Keuc, mag. I. Lorenčič
Opravičeno odsotni: Marovič, M., mag. V. Bevc

Dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Sprejem zapisnika 5. seje sveta šole v šolskem letu 2010/11 in sklepa korespondenčne seje
Poročilo o delu za šolsko leto 2010/11
Letni delovni načrt za šolsko leto 2011/12
Druge aktualne informacije

Ad. 1.
Predsednica sveta šole je prebrala zapisnik prejšnje seje. Člani sveta šole so ugotovili, da sta oba
sklepa realizirana in so zapisnik soglasno potrdili.
Predsednica sveta šole je v zvezi s pritožbo na razpis za svetovalnega delavca povedala, da ta
vsebinsko ni bil predmet razprave sveta šole. Svet šole je dolžan pregledati postopek izbire
kandidatke, pri izbiri pa ne odloča. Sklep korespondenčne seje sveta šole v zvezi s to pritožbo so
podpisali vsi člani Sveta šole, ki so sklep podprli v mesecu juliju 2011.

Ad 2.
Ravnatelj II. gimnazije je članom sveta šole predstavil Poročilo o delu za šolsko leto 2010/11. Na
kratko je povzel tabelo izostankov, predmetne izpite, rezultate mature in mednarodne mature,
dejavnosti Druga druga, ESS projekte, delovanje šolske knjižnice, svetovalne službe, vpis, tekmovanja,
raziskovalno področje, izmenjavo dijakov in sodelovanje z okoljem.
Predsednica sveta šole je opozorila, da bi v poročilo lahko dodali pri sodelovanju s šolami tudi
Gimnazijo Ljutomer in pozvala člane sveta šole k razpravi.
Dr. L. Lorber je povedala, da v poročilu ni zasledila samoevalvacijskega dela in zanimalo jo je,kaj
predstavlja spremljanje uspehov dijakov pri vpisu na fakulteto ter dodala pobudo, da bi se vodstvo
Univerze v Mariboru in II. gimnazije Maribor sestalo in definiralo aktivnosti, ki bi ju lahko povezali.
Ravnatelj je odgovoril na zastavljena vprašanja in potrdil pripravljenost na sodelovanje. Po tem je P.
Tručl še dodal, da mora Univerza v Mariboru pridobiti najboljše dijake iz vse Slovenije, predsednica
sveta šole pa, da naj dijaki izbirajo fakultete, ki jih sami želijo ter razmislek o tem kako najboljšim
dijakom ponuditi atraktiven študij tudi v Sloveniji. Dr. L. Lorber je še dodala, da se v poročilu dopolni
poročilo pri OIV in raziskovalnih nalogah z mentorji u Univerze. Po zaključeni razpravi je predsednica
sveta šole predlagala glasovanje.

Sklep 1: Poročilo o delu za šolsko leto 2010/11 je bilo soglasno sprejeto.
Ad 3.
Ravnatelj je predstavil Letni delovni načrt (LDN) 2011/12. Povedal je, da je letošnja novost uvedba
elektronske redovalnice, vpisa v evropski oddelek več ni, OIV so se izvedle že v septembru, prav tako
maturantski izleti, umetnostna zgodovina bo letos kot maturitetni predmet tudi na II. gimnaziji
Maribor, nadaljujemo s tekmovanji, dejavnostmi Druga druga; Eko šola je dobila sponzorski denar
2.500 EUR-ov in bo lahko izvajala več aktivnosti, potekajo dogovori z Izraelom za izmenjavo dijakov.
Na šoli je zelo veliko dijakov s posebnimi potrebami in statusi nadarjenih, športnikov, dolgotrajno
bolnih, zato sta se s predsednico sveta šole strinjala, da bo potrebno to področje sistemsko rešiti, ker
je število profesorjev omejeno, za zadovoljevanje raznolikosti teh potreb pa je potrebno izvajati
dodatno delo.
Na poziv predsednice sveta šole k razpravi je dr. L. Lorber povedala, da je lani ob tem času svet šole
govoril o potrebi po dodatnih športnih površinah, pa tega v LDN ni zasledila in dodala, da predlaga
anketiranje kadra (kar je bila lani pobuda predsednice sveta šole) ter sodelovanje z univerzitetnim
prostorom in ne samo z mariborsko univerzo. Samoevalvacijo šole v LDN prestavimo k delu
ravnatelja. G. P. Tručl je predlagal, da bi se bolj spremljalo delo razrednikov na razrednih urah. D.
Kotnik je povedal, da delo razrednikov ni posebej ovrednoteno, Ž. Lep pa je dodal, da zanj razredne
ure nimajo posebnega pomena. Predsednica sveta šole je poudarila, da so programi za razredne ure
pripravljeni, potrebno pa bo preveriti, če se res izvajajo, saj so razredne ure pomembne, ker so redki
trenutki, k je razrednik v (ne)formalnem stiku s svojimi dijaki. Na področju samoevalvacije je dodala,
da je svetovalna služba že pripravila numerične kazalce, do januarja pa bo inštrumentarij zaključen še
na področju kvalitativnih kazalcev. Zaključila je, da bo potrebno dodelati samoevalvacijo, sodelovanje
z visokošolskimi ustanovami in razredniki in predlagala glasovanje.
Sklep 2: Svet šole je (odsotnost Ž. Lepa) sprejel Letni delovni načrt 2011/12.

Ad4.
Predsednica sveta šole je predlagala novost pri podeljevanju ključev, ki poteka po šolskem pravilniku,
in sicer uvedbo zlatih ključev odličnosti. Omenjeno so že potrdili na svetu staršev, zato so po kratki
razpravi to novost podprli tudi v svetu šole. J. Hederih je predlagal, da se uvedejo še dodatni kriteriji
nagrajevanja za motivacijo dijakov, zato je predsednica sveta šole sklenila, da dijaška skupnost preuči
kriterije in poda svoja merila, ki jih bo nato skupaj z vodstvom potrdila oz. določila nova.
Sklep 3: Svet šole je (odsotnost Ž. Lepa) dal pozitivno mnenje k predlogu odličnosti.

1. redna seja sveta šole je bila zaključena ob 18.20, naslednja bo predvidoma pred koncem leta 2011.
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