ZAPISNIK
1. seje sveta šole II. gimnazije Maribor, dne 9. 10. 2012
Prisotni: S. Gril, J. Hederih, L. Horvat, Z. Keuc, , D. Kotnik, Ž. Lep, T. Lepoša, I. Lorenčič, I. Marovič, M.
Matjašič Friš, M. Peče, B. Svetel
Opravičeno odsotni: mag. V. Bevc, dr. L. Lorber, V. Vervega

Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sprejem zapisnika zadnje seje sveta šole v šolskem letu 2011/12
Poročilo o delu za šolsko leto 2011/12
Letni delovni načrt za šolsko leto 2012/13
Določitev cen za najem prostorov II. gimnazije Maribor ter drugih storitev
Določitev delovne uspešnosti ravnatelja iz naslova povečanega obsega dela
Druge aktualne informacije

Ad. 1. Potrditev zapisnikov zadnji sej
a) Zapisnik zadnje redne seje 15. 3. 2012
Svetovalna delavka, ga. Lepoša, je podala povzetek samoevalvacije o kateri so zaprosili člani sveta
šole na zadnji seji v lanskem šolskem letu:
-

-

-

Pilotno anketiranje v 3. D in med desetimi učitelji je bilo podlaga anketiranju o šolski klimi,
učenju in poučevanju, ki je bilo izvedeno med dijaki naše šole in njihovimi starši ter učitelji.
29. 10. 2012 bodo na izobraževanju učiteljev ugotovitve samoevalvacije tudi predstavljene.
Razredne ure v lanskem šolskem letu so bile izvedene 72 odstotno (1. letniki jih imajo na 14
dni, ostali pa tedensko). Vsi letniki so se tudi udeleževali raznih delavnic v sklopu razrednih
ur, učitelji pa so v pomoč prejeli priročnik za izvajanje razrednih ur, nasvete so lahko poiskali
tudi v svetovalni službi.
Alkoholiziranost – v 2. letnikih so imeli delavnice na to temo, povečane alkoholiziranosti in
uporabe drog pa na šoli ne zaznavamo.

Predsednica sveta šole je povedala, da je priročnik koristen in nudi pomoč pri izvajanju raznolikih
aktivnosti, vendar morajo biti za to motivirani tudi dijaki. Meni, da je problem v tem, da so razredne
ure prvo ali zadnjo šolsko uro, ko dijaki niso zbrani.
Žan Lep meni, da dodatnih delavnic ne bi potrebovali, če se razredne ure izvajajo tedensko.
Ga. Peče predlaga, da bi otroke seznanjali z novimi oblikami drog, kako ublažiti stres ipd. in da bi se
manj ukvarjali s statistiko in več z aktivnostmi.
G. ravnatelj je dodal, da smo takoj odreagirali, ko smo izvedeli za težave s »travo« v šolskem okolišu,
predsednica sveta šole pa je dodala, da pred problemi ne bežimo, ampak jih rešujemo.

G. Kotnik je povedal, da je največji problem alkoholiziranosti praznovanje polnoletnosti dijakov in s
tem dokazovanje odraslosti. Stres pa se po njegovem pojavlja pri tistih dijakih, katerih starši preveč
pričakujejo od njih.
Na vprašanje ge. Matjašič Friš, ali sproti rešujemo težave na govorilnih urah, je predsednica sveta
šole odgovorila, da za to razredniki vedno takoj poskrbijo.
Predsednica sveta šole je razpravo zaključila s predlogom, da naj svetovalna služba na izobraževanju
konec oktobra, opredeli tudi vlogo razrednika.
b) 1. korespondenčna seja sveta šole
Je bila sklicana zaradi potrditve vpisa v športni razred.
a) 2. korespondenčna seja sveta šole
Sklicana je bila zaradi potrditve razpisanih delovnih mest za določen čas zaradi upokojitev in raznih
projektov po ZUJF-u oz. potrditvi s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.

Sklep 1: Vsi zapisniki so bili soglasno potrjeni.

Ad 2. Poročilo o delu za šolsko leto 2011/12
Gospod ravnatelj je na kratko povzel poglavitne točke poročila o delu:
-

-

-

2/3 dijakov je bilo v 1. letnikih odličnih oz. prav dobrih, trend po letnikih pada,
izostanki dijakov so najštevilčnejši v 2. letnikih – predsednica sveta šole predlaga, da v
naslednjih analizah posebej označimo dolgotrajno odsotne dijake zaradi bolezni, ker njihove
odsotnosti spremenijo razmerja,
zvišanje ocen – največ zaradi Zoisove štipendije,
matura – imeli smo 41 zunanjih dijakov; 17 naših dijakov je bilo na splošni maturi zlatih
maturantov; rezultati mednarodne mature so bili najboljši doslej (kar 2 dijaka MM2 z
maksimalnim številom točk),
DrugaDruga – sodelovalo je več kot 2000 dijakov v 70. dejavnostih,
Amfiteater – v njem se še vedno izvaja vrsta različnih dejavnosti, tudi EPK,
projekti – PRO oddelek, ESS projekt, izobraževanje športnikov na daljavo, obogateno učenje
tujih jezikov – spomladi dobimo iz Nemčije novega učitelja, naravnega govorca,
tekmovanja – na 17 področjih,
raziskovalno področje – izredno uspešno, saj je bilo pripravljeno kar 39 raziskovalnih nalog z
veliko sodelujočih mentorjev,
izmenjave dijakov – podobno kot prejšnja leta,
nagrade, pohvale – skupaj smo podelili 528 ključev (bronastih, srebrnih in zlatih).

Sklep 2: Po glasovanju je bilo Poročilo o delu za šolsko leto 2011/12 soglasno sprejeto.

Ad 3. Letni delovni načrt za šolsko leto 2012/13
Tudi letni delovni načrt je predstavil g. ravnatelj, ki je v nekaj najpomembnejših točkah izpostavil:
-

prioritete – spletna učilnica (do 1. 12. 2012), e-dnevnik (dva ponudnika: Logos in E-asistent),
samoevalvacija šole, sodelovanje z osnovnimi šolami,
programi – enaki kot lansko šolsko leto, eni se počasi iztekajo,
DrugaDruga – vključenost dijakov v razne dejavnosti je kar 60 %,
naloge – raziskovalne dejavnosti, priprava na tekmovanja, ekskurzije, maturantski izleti,
zadnji dnevi – obeležitev praznikov (26. 12. in 25. 6.), izmenjave, Spring festival,
letošnji vpis – 30 razredov, 840 dijakov.

G. Kotnik je predlagal, da izvedemo primerjavo elektronskega vodenja dnevnika in redovalnice z
drugimi šolami; Ž. Lep pa je dodal, da bi predstavili tudi zadovoljstvo naših učiteljev z e-redovalnico
in e-dnevnikom.

Sklep 2: Svet šole je soglasno sprejel Letni delovni načrt za šolsko leto 2012/13.

Ad4. Določitev cen za najem prostorov II. gimnazije Maribor ter drugih storitev
a) Na pripravljen predlog cenika za uporabo prostorov v ŠC Druga v šolskem letu 2012/13 (glej
prilogo) ni bilo pripomb.
b) Po vzorcu cenika nekaterih šol bo tudi naša šola pripravila cenik izdaje dvojnika spričevala –
za tista, ki so stara do 5 let, bo cena 10,43 € in za starejša bo cena 20,86 €.

Sklep 3: Predlagane cene so soglasno potrjene.

G. ravnatelj je povedal, da je podjetje Vital Pro zaradi zmanjšanja potrošnje zaprosilo za znižanje
najemnine aparatov za kave in brezalkoholne pijače ter prigrizge na 800 €. Člani sveta šole so bili s
predlogom seznanjeni in se strinjajo, da vodstvo šole pripravi aneks k pogodbi.
Ž. Lep je dodal, da so dijaki zadovoljni s storitvijo Vital Pro in da so avtomati redno polnjeni.

Ad5. Razno
a) G. ravnatelj je povedal, da je MIZKŠ poslalo dopis, da morajo šole na pripravljenem obrazcu
predložiti izjavo o vpisu z zagotovitvijo materialnih stroškov za naslednje šolsko leto. Predlaga
naslednje:
o 6 oddelkov gimnazije – 168 dijakov,
o 1 oddelek športnega razreda – 18 dijakov in
o 1 oddelek mednarodne mature – 31 dijakov.

Ad6. Določitev delovne uspešnosti ravnatelja iz naslova povečanega obsega dela
Predsednica sveta šole je povedala, da je potrebno za g. ravnatelja določiti delovno uspešnost – za
vodenje šolskega razvojnega tima v okviru projektov, ki se financirajo iz ESS (vodijo ga vedno
ravnatelji). Na naši šoli imamo 3 takšne projekte in g. ravnatelju zato pripada 10 % plače za delovno
uspešnost. Predsednica sveta šole apelira, da se ta sklep sprejme za šolsko leto 2012/13.
Sklep 4: Delovna uspešnost g. ravnatelja iz povečanega obsega dela je bila soglasno potrjena.

1. redna seja sveta šole je bila zaključena ob 18.40.

Zapisala:

Predsednica sveta šole:

Tatjana Zagoranski

Zdenka Keuc

