ZAPISNIK
1. seje sveta šole II. gimnazije Maribor, dne 17. 10. 2013
Prisotni:, V. Brantuša, S. Cvar, S. Gril, M. Jagodič, mag. I. Ketiš, D. Kotnik, mag. I. Lorenčič, I. Marovič,
N. Šabeder
Opravičeno odsotni: mag. V. Bevc, dr. L. Lorber, L. Horvat, M. Matjašič Friš, M. Mikić

Dnevni red:
1. Sprejem zapisnikov zadnje redne seje sveta šole v šolskem letu 2012/13 in 1.
korespondenčne seje sveta šole v šolskem letu 2013/2014
2. Poročilo o delu za šolsko leto 2012/13
3. Letni delovni načrt za šolsko leto 2013/14
4. Določitev delovne uspešnosti ravnatelja iz naslova posodobitve gimnazijskih programov
5. Soglasja k zaposlitvam
6. Druge aktualne informacije

Ad. 1. Potrditev zapisnikov zadnjih sej
Predsednica sveta šole je na kratko obnovila zapisnik zadnje redne seje sveta šole v šolskem letu
2012/13 in zapisnik 1. korespondenčne seje sveta šole v šolskem letu 2013/14. Predstavnike sveta
šole je tudi seznanila z izidom volitev (nova predstavnika sta Lidija Kodrin in Tomaž Petrović) in ker ni
bilo pripomb je predlagala glasovanje.

Oba zapisnika sta bila soglasno potrjena.

Ad 2. Poročilo o delu za šolsko leto 2012/13
G. ravnatelj je na kratko povzel poglavitne točke poročila o delu:
-

70 – 75 % dijakov je bilo odličnih in prav dobrih, nižje povprečje je pri dijakih prvih letnikov,
ker zadnje leto ni bilo omejitve vpisa,
popravnih izpitov je bilo za skoraj 50 % manj kot v šolskem letu 2011/2012,
zlatih maturantov pri splošni maturi je bilo manj, pri mednarodni maturi pa več kot v
Gimnaziji Bežigrad, s katero se lahko primerjamo,
dejavnosti – 2735 dijakov se je udeleževalo različnih dejavnosti na šoli, kar je nekoliko več kot
prejšnje leto,
konfucijska učilnica – vključene so štiri ustanove: Gimnazija Ptuj, OŠ Bojana Ilicha Maribor,
vrtec Tezno iz Maribora in naša šola. V OŠ Bojana Ilicha Maribor se učenje kitajščine izvaja kot
izbirni predmet (13 – 15 otrok),

-

tekmovanja – izjemno lepe rezultate so naši dijaki dosegli s trdim delom, opravili so veliko
raziskovalnih nalog in osvojili nekaj olimpijskih priznanj.
izmenjave – najbolj odmevna je bila izmenjava s Kitajsko (obe smeri),
»Počitnice na Drugi« – letos so bile za učence zadnje trijade osnovnih šol prvič izvedene
počitnice na naši šoli z dejavnostmi iz področja biologije,
ponovno smo bili naj športna šola v Sloveniji,
izvedena je bila samoevalvacija, ki bo predstavnikom sveta šole predstavljena januarja 2014;
ocenjevani so bili učitelji,
investicije – skoraj jih ni, ker je šola še dokaj nova, lahko pa se zgodi, da bomo kmalu
tehnološko zaostali, če ne bo denarja iz ministrstva za informacijske posodobitve.

Mag. Ketiš je povzel, da je 95 % realizacija četrtih letnikov verjetno sistemska težava, kar je g.
ravnatelj tudi potrdil.
D. Kotnik je k športnim dosežkom dodal, da so naši rezultati na športnem področju velik uspeh, ker
ima Gimnazija Šiška več športnikov, a so njihovi rezultati slabši.
G. ravnatelj je še povedal, da smo v PRO oddelkih imeli veliko raziskovalnih nalog, na kar moramo biti
pri načrtovanju novih nalog pozorni. Olimpijade so finančno pokrite s strani države in niso strošek
šole (le debatnih ne krije država).
Sklep 1: Po glasovanju je bilo Poročilo o delu za šolsko leto 2012/13 soglasno sprejeto.

Ad 3. Letni delovni načrt za šolsko leto 2013/14
Tudi delovni načrt je predstavil g. ravnatelj v nekaj najpomembnejših točkah:
-

je zrcalna slika poročila,
na področju gimnazij ni posebnih premikov (Finska bo kljub odličnim rezultatom šla v
prenovo osnovnega šolstva),
pri maturi imamo lastno skupino pri umetnostni zgodovini,
kitajska učilnica – čakamo na denar iz Han Bana, zaenkrat imamo s strani Zavoda RS za
šolstvo zagotovljen denar do 31. 12. 2013,
imeli bomo obiske nekaj univerz – iz Španije, Nizozemske, Italije, … slovenske se ne ponujajo,
ŠKL letos ne bo, je predrag.

Mag. Ketiša je zanimalo kako deluje finančni sklad naše šole in mu je g. ravnatelj odgovoril, da je iz
prispevka staršev načrtovanih 5.000 € za finančno pomoč dijakom, o razporejanju pa odloča upravni
odbor in učitelji.
M. Jagodiča je zanimalo, zakaj mora biti pri učenju kitajščine tudi slovenski sinolog, pa mu je g.
ravnatelj odgovoril, da je ta v vrtcu in OŠ obvezen.
N. Šabedra je zanimalo kako bo letos z izmenjavo s Srbijo, pa je g. ravnatelj povedal, da bi se te
izmenjave izvajale na dve leti.

D. Kotnik je predlagal, da uvedemo maturo iz računalništva – za to bo potrebno že prej uvesti večje
število ur v nižjih letnikih.
G. ravnatelj je še dodal, da bomo letos morali pregledati predmetnik in ga posodobiti.
Sklep 2: Svet šole je soglasno sprejel Letni delovni načrt za šolsko leto 2013/14.

Ad4. Določitev delovne uspešnosti ravnatelja iz naslova posodobitve gimnazijskih programov
Predsednica sveta šole je povedala, da je potrebno za g. ravnatelja določiti delovno uspešnost – za
posodobitev gimnazijskih programov. G. ravnatelju pripada dodatnih 10 % k plači za šolsko leto
2013/14.
Sklep 3: Delovna uspešnost g. ravnatelja iz naslova posodobitve gimnazijskih programov je bila
soglasno potrjena.

Ad5. Soglasje k zaposlitvam
Ker lahko za varnost dijakov poskrbimo z delom informatorja, smo Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport zaprosili za soglasje k zaposlitvi informatorja za nedoločen čas iz tržne dejavnosti za
čas od 8. do 16. ure (ne gre več preko javnih del).
Sklep 4: Soglasje k zaposlitvi informatorja je bilo soglasno potrjeno.

Ad6. Razno
Predsednica sveta šole se je od D. Kotnika poslovila s cvetom, ker njemu in L. Horvatu poteče mandat
in bosta na naslednji seji sveta šole prisotna novo izvoljena predstavnika zaposlenih, L. Kodrin in T.
Petrović.

1. redna seja sveta šole je bila zaključena ob 17.40.

Zapisala:

Predsednica sveta šole:

Tatjana Zagoranski

Sanja Cvar

