ZAPISNIK
2. redne seje sveta šole II. gimnazije Maribor, dne 13. 12. 2012
Prisotni: S. Gril, T. Lepoša, I. Lorenčič, M. Peče, B. Svetel, V. Vervega
Opravičeno odsotni: Z. Keuc, D. Kotnik, Ž. Lep, dr. L. Lorber, mag. V. Bevc,
Odsotni: J. Hederih, L. Horvat, I. Marovič, M. Matjašič Friš

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

Sprejem 1. zapisnika seje sveta šole v šolskem letu 2012/13
Potrditev sklepa 1. korespondenčne seje sveta šole v šolskem letu 2012/13
Obravnava Samoevalvacije šole za šolsko leto 2011/12
Obravnava Poročila o spremljavi vizije šole po področjih in kazalnikih za šolsko leto 2011/12
Druge aktualne informacije

Zaradi opravičene odsotnosti predsednice sveta šole, ge. Keuc, je sejo vodil njen namestnik g. Svetel.
Ker je svet šole zaradi udeležbe samo štirih članov nesklepčen, je g. Svetel povedal, da bo vse točke
dnevnega reda predstavil in je tudi predlagal, da bi člani sveta šole na korespondenčni seji točke
potrdili, ker so gradivo vsi prejeli v elektronski obliki.
Ad. 1. Potrditev zapisnika 1. redne seje sveta šole 9. 10. 2012
G. Svetel je povedal, da je bil zapisnik poslan v elektronski obliki vsem članom sveta šole in ga bodo
potrdili na naslednji korespondenčni seji, ko bo prisotna tudi predsednica sveta šole.
Ad 2. Potrditev sklepa 1. korespondenčne seje sveta šole
Seja je bila sklicana zaradi potrditve razpisanega delovnega mesta učitelja matematike za določen čas
v obsegu polnega delovnega časa zaradi upokojitve prof. Pruš-eve.
G. Svetel je sklep prebral in s podpisom so ga potrdili vsi štirje udeleženi člani sveta šole. Ostali člani
sveta šole bodo sklep podpisali na naslednji seji sveta šole.
Ad 3. Samoevalvacija šole za šolsko leto 2011/2012
Po besedah g. Svetela je bila samoevalvacija šole predstavljena učiteljem na izobraževanju konec
oktobra 2012. Ga. Gril je predlagala, da bi učitelji uvedli samoevalvacijo po vsaki uri, kot je to na
fakultetah pri odraslih. G. ravnatelj je mnenja, da je to prepogosto, ker se način podajanja snovi pri
odraslih in dijakih razlikuje. Dodal je tudi, da so nekatere učitelje dijaki ocenili že lani, letos bo
ocenitev izvedena za vse učitelje.

O rezultatih samoevalvacije šole bodo dijaki seznanjeni v januarju 2013, nato bo organizirana okrogla
miza s provokativno temo, ki bo predstavila razmišljanja dijakov o rezultatih samoevalvacije.
Ga. Peče je omenila, da je slišala kako je na naši šoli veliko individualizma, ni sodelovanja med dijaki,
posebej na mednarodni maturi. S samoevalvacijo bi se to lahko ugotovilo, a ga. Vervega in g. Svetel
sta mnenja, da tega na naši šoli ni več kot na ostalih srednjih šolah. Tekmovalnost pa je odraz celotne
družbe, ne samo dogajanja na naši šoli.
Ker so člani sveta šole gradivo prebrali, so jim rezultati znani, g. ravnatelj je le dodal, da se bodo
vprašanja ponovila vsaka štiri leta, nekatera pa bodo analizirana vsako leto. Primerjava rezultatov bo
lahko izvedena šele ob izmenjavi ene generacije dijakov.

Ad4. Poročilo o spremljavi vizije šole
Ga. Peče je mnenja, da je naša šola še vedno zelo zahtevna, kljub temu, da so fakultete spustile
kriterije, kar se vidi iz kandidatov, ki po opravljeni diplomi pridejo na razgovore za službe.
G. ravnatelj je o viziji šole povedal, da zaenkrat še ne ve, kako bo z odpuščanji v naslednjem letu.
Trenutno še opravlja razgovore za nadomeščanje manjkajočih učiteljev (zaradi
upokojitve,
porodniških odsotnosti).
Dodal je tudi, da težave, ki se pojavljajo v času odraščanja uspešno rešujemo, tudi pojav droge –
izkaže pa se, da se dijaki ne tožijo, zato se problem z drogo ne pokaže tako hitro.

Ad5. Razno
G. ravnatelj je seznanil prisotne, da bi lahko bila naslednja redna seja že kmalu, če bo novi proračun
države sprejet in bo potrebno novi finančni načrt šole predstaviti svetu šole in zanj glasovati.

2. redna seja sveta šole je bila zaključena ob 18.05.
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