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I trvoD
Letni delovni nadrt (v nadaljevanju LDN) II. gimnazije Maribor za Solsko \eto202212023 doloda naloge
in dejavnosti Sole na podrodjih, ki so kljudna za uspeSno delovanje Sole. Struktura LDN omogoda
preprost pregled dela Sole in zagotavlja udinkovito spremljanje inajanja nadrtovanih nalog. V LDN so
natandno prikazane tiste dejavnosti, ki jih mora Sola intajati na osnovi ustanovitvenega akta, prav tako
pa tudi dejavnosti, ki delajo Solo odprto in razpoznavno v njenem prostoru. Velik poudarek je namenjen
+sodelovanju s star5i, dija5ko skupnos$o in Sir5im okoljem, saj je od tega odvisno tudi uspe5no
delovanje Sole.

Prioritete v Solskem letu202212023 so naslednje:
dvig digitalnih kompetenc uditeljev in dijakov (v okviru projekta DDK),
aktivnosti za izboljSanje udnih praks dijakov,
uspe5na uvedba modula Aktivno drZavljanstvo,
odpravljanje negativnih posledic pouka na daljavo.

LDN II. gimnazije Maribor za Solsko leto 202212023 predstavlja okvir za uspe5no delo Sole, ki pa se bo
po potrebi dopolnjeval in spreminjal, saj se nekatere aktivnosti pojavljajo tudi nenadrtovano med
Solskim letom. Prav tako bo izvajanje pouka in dejavnosti odvisno od epidemiolo5ke situacije zaradi
Sirjenja Covid-19.

2 POSLANSTVO II. GIMNAZIJE MARIBOR
II. gimnazija Maribor s svojim delom omogoda dijakom pridobivanje kakovostnega znanja, razvoj
ustvarjalnosti, kritidnosti, samostojnosti, iniciativnosti in solidarnosti ter s svojim delovanjem prispeva
k razvoju slovenskega in evropskega srednje5olskega izobralevanja.

3 DEJAVNOSTI SOLE
3.1 Vzgojno-izobraievalni programi, OIV, matura
V Solskem letu202212023 bo II. gimnazija Maribor izvajalanaslednje vzgojno-izobraZevalne programe:

gimnazija,
gimnazija - Sportni oddelki in
mednarodna matura.

3.1.1 Gimnazijski program
Gimnazijski program poteka v skladu s sprejetim gimnazijskim programom. Soli omogoda, da z
nerazporejenimi urami (3 ure v 2. letniku, 3 ure v 3. letniku in 1l ur v 4. letniku) upo5teva specifiko
Sole, okolja in zahteve mature. Na osnovi tega so nerazporejene ure v Solskem letu 202212023
razporejene na naslednji nadin:

2. letnik: 2 uri zapsihologijo, 1 ura zamatematiko,
3. letnik: 3 ure za izbirne maturitetne predmete in
4. letnik: 7 wza izbirne maturitetne predmete, l uraza slovenskijezik, I uraza prvitujijezik
in I ura za matematiko.

3.1.2 Gimnazija - Sportni oddelki
Program poteka po predmetniku za Sportne oddelke. V Sportnih oddelkih imajo dijaki v vsakem letniku
6 ur Sportne vzgoje. V leto5njem Solskem letu bo II. gimnazija Maribor nadaljevala s projektom udenja
na daljavo dijakov Sportnih oddelkov v sodelovanju z OKS in OK NKBM Branik. S Sportnimi klubi
bodo sklenjeni dogovori o izvajanju dela Sportne vzgoje za vrhunske Sportnike v okviru dopoldanskih
treningov.

@?
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3.1.3 Program mednarodne mature
Program mednarodne mature poteka po programu International Baccalaureate Diploma Programme, v
katerem so predmeti razvr5deni v Sest skupin in potekajo na dveh ravneh. V Solskem letu 202212023 bo
potekal pouk v mednarodni maturi po naslednjem programu:

skupina 1: slovenSdina,
makedonSdina
srbSdina

VR
VR, OR
VR, OR

skupina 2: angleSdina B
angleSdina A
jezik in literatura:
nem5dina B
francoSdina B

VR, OR

VR, OR
VR, OR
VR, OR

skupina 3: psihologija
ekonomija
filozofrja
zgodovina

VR, OR
VR, OR
VR, OR
vR, oR (MMl)

skupina 4: fizika
kemija
biolosiia

VR, OR
VR, OR
VR, OR

skuprnal matematika VR, OR
skupina 6: franco5dina B ali nemSdina B ali predmet po

izbiri iz skupine 3 ali 4
Tabela l: Program mednarodne mature

Ob Sestih predmetih, kijih dijak izbere iz posameznih skupin (kot Sesti predmet lahko izbere francoSdino

B ali nem5dino B ali predmet iz3. ali 4. skupine) - od tega najved Stiri in najmanj tri na viSjem nivoju,
mora opraviti 5e TOK (teorijo vednosti) in dejavnosti s podrodja CAS (kreativnosti, aktivnost in
socialnega dela). Obvezen del programa je tudi EE (raziskovalna naloga).

V program MMI A in B je vpisanih 40 dijakov - 20 slovenskih dijakov, 4 srbski dijaki, 7 makedonskih
dijakov in 9 drnogorskih dijakov.

V program MM2 je vpisanih 33 dijakov - 24 slovenskih dijakov, 5 srbskih dijakov, 3 makedonski dijaki,
1 drnogorska dijakinja.

@?
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3.1.4 Obvezne izbirne vsebine
Obvezne izbirne vsebine so sestavljene iz obveznega in izbirnega dela. Razporeditev ur po dejavnostih
in letnikih bo v Solskem lefi202212023 slededa:

Tabela 2: Razporeditev ur po dejavnostih in letnikih

@?

TABELA OIV
2022t2023

1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik

Stevilo ur 90 90 90 30
Vsebine, obvezne za Yse 64 38 56 8

DrZavlianska kultura 5 5 5

Kn i iZn idno informaci i sk a znania 8 7

Kulturno-u metniSke vsebi ne

proslava kulturnega dne I I I I

obeleZitev dneva drZavnosti I I I

boZidno praznovanje
kulturne dediSdine

obujanje 2 2 2 2

obisk predavanja, likovne razstave,
glasbenega koncerta, gledali5ke
predstave, Drugaianie ipd.

2 2 2

Sportni dnevi 2x5 2x5 2x5 5

Zdravstvena vzgoja:
ZdravniSki presled. delavnice

5 l0 5

Y zgoja za druLino, m ir, nenasi lje l0
(domovi
csoD)

20 (tabori
orv)

Sola v naravi (obvezna ponudba Sole) 20
(domovi
CSOD)

l0 (tabori
oIV)

Vsebine, obvezne za gimnaziie (ni v5teto v fond 90)
Kulturno - umetni5ke vsebine s podrodja
likovnosti

l8

Kulturno - umetni5ke vsebine s podrodja glasbe t8

Prosta izbira 26 52 34 22
Obvezna ponudba Sole

medpredmetne ekskurzi je

logika
metodologi ia raziskovalnega dela

obvladovanie tipkovnice
prostovol j no socialno delo

ucenle za ucenle

verswa in etika
Neobvezna ponudba Sole v Solskem katalogu
OIV
Neobvezna ponudba v republi5kem katalogu
OIV



ll. gimnazija Maribor

Obvezni del se bo letos v veliki meri izvedel v septembru (teden OIV).

l.letnik
OIV - obvezni del

ber 2022

Tabela 3: Teden OIV v domovih - 1. letniki

2.letnik
OIV - obvezni del

2022

@T Letni delovni nadrt za

Solsko leto 2022/2023

RAZRED TERMIN DOM CSOD SPREMLJEVALCI
l.A Gorenje Kaudid, Meglid, Krempl Slana

Bedenik, Vervega, Curk, Eirene1.B

1.C Skorpijon Brumec, KriZanid, Simonid

l.D Peca Bedenik, Vervega, Curk, Eirene

Murska Sobota Beranid Senegadnik, Brantu5at.E

l.F Gorenje Kaudid, Meglid, Krempl Slana

1.s

12.9.-16.9.2022

Skorpijon Brumec, KriZanid, Simonid

912.
(ponedeliek)

13.9.
(torek)

14.9.
(sreda)

15. 9. (detrtek) 16.9. (petek)

2.a Prva pomod
(teorija
praksa)
8.00-15.00
(skupina l)
PDI

+
KIZ
8.00-l r.00
knjiZnica II.
gimnazija
prof. Banjanin

UKM
r2.00-13.30

Prva pomod
Izpit
8.00
PDI

ROTOVZ
r4.00-r5.30

I 1.00-NOB
12.30

Karierne
delavnice
8.00- r r .00
PL2

Predstava
Krhkost (Simon
Serbinek)
15.00
(amfiteater)

Delavnice
kritidne
pismenosti
(lnfopeka)
I I.30-r4.30
PL3

2.b Prva pomod
(teorija
praksa)
8.00-15.00
(skupina 2)
PD2

+
UKM
9.00-r 0.30

KIZ
r 1.30-r4.30
knjiZnica II.
gimnazija
prof. Banjanin

Prva pomod
lzpit
10.00
PD2

Predstava
Krhkost (Simon
Serbinek)
15.00
(amfiteater)

NOB 9.00-10.30

Karierne
delavnice
I 1.30-14.30
PL2

Delavnice
kritidne
pismenosti
(lnfopeka)
8.00-l 1.00

PL3

ROTOVZ
12.00- r 3.30

2.c Prva pomod
(teorija
praksa)
8.00-15.00
(skupina 3)
PD3

+
Delavnice
kriti6ne
pismenosti
(lnfopeka)
8.00-r 1.00
(PL3)

ROTOVZ
r2.00-r3.30

KIZ
8.00- l l .00
knjiZnica II
gimnazija
prof. Banjanin

Predstava
Krhkost (Simon
Serbinek)

Prva pomod
lzpit
8.00
PDI

UKM
r 3.00- 14.30

I 1.00-NOB
12.30

Karierne
delavnice
8.00-l r.00
PL2

Peca



15.00
(amfiteater)

2.d Delavnice
kritidne
pismenosti
(lnfopeka)
8.00-1 1.00

PL3

NOB
12.00- r 3.30

Prva pomod
(teorija
praksa)
8.00-15.00
(skupina 4)
PDI

+
KIZ
I1.30-14.30
knjiZnica II
gimnazija
prof. Banjanin
Predstava
Krhkost (Simon
Serbinek)
15.00
(amfiteater)

Prva pomo6
lzpit
10.00
PDI

ROTOVZ
14.00- I 5.30

UKM
9.00- 10.30

Karierne
delavnice
I I .30-14.30
PL2

2.e ROTOVZ 9.00-
r 0.30

Delavnice
kritidne
pismenosti
(lnfopeka)
I 1.30-14.30
PL3

Prva pomod
(teorija
praksa)
8.00- l s.00
(skupina 5)
PD2

+
Karierne
delavnice
8.00-r r.00
PL2

UKM
13.30

12.00-

Prva pomod
lzpit
r 2.00
PD1

Predstava
Krhkost (Simon

Serbinek)
I 5.00
(amfiteater)

KIZ
8.00-l 1.00
knjiZnica II.
gimnazija
prof. Banjanin

NOB
12.30-14.00

2.f UKM
9.00- 10.30

KIZ
I 1.30-14.30
knjiZnica II
gimnazija
prof. Banjanin

Prva pomod
(teorija
praksa)
8.00- r 5.00
(skupina 6)
PD3

+
Karierne
delavnice
l 1.30-14.30
PL2
Predstava
Krhkost (Simon
Serbinek)
15.00
(amfiteater)

Delavnice
kritidne
pismenosti
(lnfopeka)
10.00.13.00 PL3

Prva pomod
lzpit
8.00
PDI

NOB
r0.30-12.00

ROTOVZ
13.00-14.30

z.s KIZ
8.00-1 1.00
knjiZnica Il
gimnazija
prof. Banjanin

Prva pomod
(teorija
praksa)
8.00- 15.00
(skupina 7)
PL3

+

Predstava
Krhkost (Simon
Serbinek)
15.00
(amfiteater)

Prva pomod
lzpit
10.00

ll. gimnazija Maribor @?

Tabela 4: Vsebine, nadrtovane zateden OIV - 2. letniki

Letni delovni natrt za

5olsko leto 2022/2023
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3.letnik
OIV - obvezni del

nadrtovane zateden OIV - 3. letniki

Tabela 5: Teden OIV po taborih - 3. letniki

4.letnik
OIV - uveljavljanje izbirnih ur - maturantska ekskurzija

Tabela 6: Teden OIV po maturantskih ekskurzijah - 4. letniki

Sicer bo razporeditev obveznega dela OIV dez celo Solsko leto naslednja (ob ugodni epidemiolo5ki
situaciji):

@T

TERMIN LOKACIJA IN
URA ODHODA

INSPREMLJEVALCI
IZVAJALCI

TABOR

Podgor5ek, Bajec, erielq
Mustai, Vehovar M.

Naravoslovni tabor 12.9.- t6.9.2022 Osilnica, 8.00

izpred Sole

CSOD Kavka,8.00

izpred Sole

Klis, JaniiiDruZboslovni tabor 12.9.- 16.9.2022

Babii, Rojc drniecKulturno - umetni5ki
tabor

12.9.-16.9.2022 Turistidna kmetija
Firbas.9.15

12. 9. - 16.9.2022 Hotel Tisa
Pohorju,

8.00

izpred Sole

na Ore5kovi6, FartekJezikovni tabor

Sportni tabor Pula 11.9. - 15.9.2022 * po dogovoru s

prof. Krajnc
Krajnc, Kotnik, Copi,
Holnthaner Zorec

Razred Termin Kraj Ulitelja

4.a

MM2

12. 9. - 16.9. 2022 Toskana Kov5e, FrangeZ, PoZgan,

Skraban

4.d 12. 9. - 16.9. 2022 Dalmacija HedZet,lftavanja

4.b

4.f

12. 9. - 16.9. 2022
Trst - Benetke

Le5nik Strafela, Novak A.,
Stiblar B., Kiker

4.c

4.e

12. 9. - 16.9. 2022 Toskana Hojnik, Kodrin
Mojzer

4.S 12. 9. - 16.9. 2022 Toskana Vudler, Kuzman
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september:
oktober - december:
september - junij:

december:
februar:

@T Letni delovni nadrt za

5olsko leto 2022/2023

OIV - obvezni del za 1. letnik

- CSOD (Sola v naravi, vzgoja za druLino, mir, nenasilje)
- knjiZnidno informacijsko znanje (Solska knjiZnica, knjiZnica RotovZ)
- obisk aktualnih glasbenih koncertov, gledali5kih predstav in likovnih razstav
(kulturno - umetniSke vsebine)
- boZidna proslava (kulturno - umetniSke vsebine)
- proslava kulturnega dne (kulturno - umetni5ke vsebine)
- zimski Sportni dan (Sportni dnevi)
- pomladni Sportni dan (Sportni dnevi)
- obeleZitev dneva drZavnosti (drZavljanska kultura)

OIV - obvezni del za 2. letnik

- boZidna proslava (kulturno - umetni5ke vsebine)
- proslava kulturnega dne (kulturno - umetni5ke vsebine)
- zimski Sportni dan (Sportni dnevi)
- pomladni Sportni dan (Sportni dnevi)
- knjiZnidno informacijsko znanje (knjiZnica RotovZ in UKM)
- tedaj prve pomodi ali druga zdravstvena vzgoja (zdravstvena vzgoja)
- obisk muzeja (drZavljanska vzgoja)
- obeleZitev dneva drZavnosti (driavljanska kultura)

Ory - obvezni del za 3. letnik

- predstava Krhkost
- boZidna proslava (kulturno - umetniSke vsebine)
- proslava kulturnega dne (kulturno - umetniSke vsebine)
- zimski Sportni dan (Sportni dnevi)
- pomladni Sportni dan (Sportni dnevi)
- tematski tabori (Sola v naravi, vzgoja za druLino, mir, nenasilje)
- obeleZitev dneva drZavnosti (drZavljanska kultura)

OIV - obvezni del za 4. letnik

- boZidna proslava (kulturno - umetni5ke vsebine)
- proslava kulturnega dne (kulturno - umetniSke vsebine)
- zimski Sportni dan (Sportni dnevi)

rqjj
J_U_!.!.I:

december:
februar:

oktober:
december:
februar:

lunu

december:
februar:

trqjj

V izbirnem delu bodo dijaki izbirali med dejavnostmi, ponujenimi v Solskem katalogu OIV (vedinoma
gre za dejavnosti v okviru DrugaDruge), republi5kem katalogu OIV, prav tako bodo lahko uveljavljali
ure iz dejavnosti, ki se jih bodo udeleZili izven okvira Sole. Predviden obseg ur je naveden v tabelina
zadetku poglavja. Sicer II. gimnazija Maribor lahko tudi v dasu poletnih poditnic, torej po 24.6., ponudi
programe, ki so izvedeni na CSOD-jih po Sloveniji. V primeru dela na daljavo bomo dolodene vsebine,
ki so izvedljive tudi on-line, izvedli na daljavo.
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3.f.5 Maturitetnipredmeti
Na maturi 2023 bodo dijaki IL gimnazije Maribor opravljali maturo iz naslednjih predmetov:

slovenSdina,

angle5dina,

nemSdina,

francoSdina,

SpanSdina

matematika,
frzika,
kemija,
biologija,
zgodovina,
geografija,
psihologija,
sociologija,
filozofija,
ekonomija,
umetnostna zgodovina.

3.1.6 Preverjanje in ocenjevanje znanja
Preverjanje in ocenjevanje bo potekalo v skladu s Pravilnikom o ocenjevanju znanja v srednjih Solah,

Solskimi pravili ocenjevanja znanjall. gimnazije Maribor in s Skupnimi internimi izhodi5di preverjanja
in ocenjevanja na II. gimnaziji Maribor. Na osnovi Pravilnika o ocenjevanju znanja v srednjih Solah so

izdelana Solska pravila preverjanja in ocenjevanja znanja II. gimnazije Maribor, ki podrobneje
opredeljujejo re5itve pravilnika. Skupna izhodi5da definirajo oblike preverjanja in ocenjevanja, moZnost

napovedanega ustnega ocenjevanja, nadin vrednotenja sprotnega dela, moZnosti izbolj5evanja pisnih
ocen, dolodanje zakljudne ocene ob koncu pouka, izgubo ugodnosti ipd. ter so v pomod uditeljem pri
do I oditv i nj ihov ih kriterij ev preverj anj a in ocenj evanj a znanja.

@T
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3.2 Sotska knjEnica
V Solskem \efi202212023 nadrtujemo delo v naslednjih sklopih:

3.2.1 Bibliotekarsko strokovno delo
Izbor in nabava gradiva - v skladu z dosedanjo prakso in sprotnimi novimi potrebami bomo
dopolnjevali zbirke knjiZnega in neknjiZnegagradivater serijskih publikacij, in sicer leposlovne
in strokovne izdaje po podrodjih: udbeni5ka gradiva za splo5ni gimnazijski program, maturitetna
gradiva, mednarodna matura, kakovostno slovensko leposlovje, aktualno tuje leposlovje,

obvezna in dodatna strokovna gradiva za predmetna podrodja, referendna zbirka, elektronski
viri.
Urejanje zbirke podatkovnih baz in virov - v povezavi s sploSnimi in univerzitetnimi
knjiZnicami ter spletnimi portali, npr.UMNIK (UKM), E-viri (SIKMB), DiKUL, DkUM, idr.,
bomo na spletni strani Solske knjiZnice posodabljali dostop do podatkovnih baz s polnimi
besedili za potrebe Solskega dela in raziskovalcev. Zaradi vedjih potreb po elektronskih
gradivih, ki omogodajo delo od doma, je dodaten poudarek na oblikovanju zbirke prosto

dostopnih in drugih virov za strokovna in splo5na podrodja.

Strokovna obdelava gradiva (inventarizacija, katalogizacija, opremljanje z zai(ito in
postavitvenimi nalepkami, razvr5danje v prosti pristop, arhiviranje) se izvaja v sistemu

COBISS.
Izposoja gradiv - se beleZi v sistemu cobiss3, za ditalni5ko in arhivsko gradivo velja poseben

reLim uporabnikom se bodo 5e naprej redno po5iljala programsko nastavljena obvestila o izteku
roka in opomini; za potrebe dijakov in zaposlenih bomo 5e naprej imajali medknjiZnidno
izposojo, omogodene so rezervacije gradiva (Cobiss+) ter uporaba mobilne aplikacije mCobiss.

Sprotno posredovanje razlidnih vrst informacij - intajali bomo strokovne poizvedbe za

profesorje. Uporabnike bomo usmerjali tudi na referendne servise ter druge podatkovne baze za

posamezna strokovna podrodj a.

Izgradnja DGM portala - na spletni strani knjiZnice za dostopanje do dijaSkih raziskovalnih in
seminarskih nalog ter maturitetnih esejev bo potekala v sodelovanju s profesorji za posamezna

strokovna podrodja.

Sprejemanje darov gradiv - se bo izvajalo po objavljenih merilih, ki ustrezajo potrebam DGM.
Izlodanje in odpis gradiva - bomo 5e naprej izvajali premiSljeno, po potrebi in sproti, lahko tudi
s preusmerjanjem posameznih izvodov na ustrezne podlokacije (ditalnica, udilnice, kabineti) in
po strokovnih merilih.
Prostorska ureditev kniiZnice - postavitev knjiZnidne zbirke bo 5e naprej potekalo po strokovnih
merilih ter potrebah uporabnikov za boljSo preglednost in dostopnost gradiva. Iskali bomo nove
moZnosti za ureditev dodatnega prostora, saj sedanji prostor ne zadostuje potrebam.

Drobni tiski in domoznanstvo - bogatijo zbirko vsake knjiZnice, zato se bomo trudili s pomodjo
vseh zaposlenih nadrtno zbirati in hraniti lastne izdaje in drobne tiske za vsako Solsko leto ter s

tem oblikovatitrajno zbirko, ki dopolnjuje zapise o delu in Zivljenju Sole.

Pedago5ka dejavnost
Individualno posredovanje informacij dijakom bomo izvajali za gradivo, kije dostopno v Solski
knjiZnici, na spletu in v drugih knjiZnicah, poudarek bo na uporabi platforme COBISS+, uporabi
referendnega gradiva (leksikoni, enciklopedije, slovarji ipd.) in drugega temeljnega gradivaza
seminarske, maturitetne in raziskovalne naloge dijakom. Prav tako informiranje in
poizvedovanj e za gradivo, ki ga ni v Solski knjiZnici, tudi iz baz podatkov s polnimi besedili, ki
so dostopne preko spleta (v sodelovanju z drugimi knjiZnicami).
Organizirano (skupinsko) izobraZevanje za dijake (bibliopedagoike ure) se izvaja v okviru KIZ
in medpredmetnih povezav ter projektnih dni za dijake L letnikov (spoznavna ura v knjiZnici,
obisk mestne knjiZnice RotovZ in UKM, ure funkcionalnih znanj vrst in iskanja virov, uporabe
in dokumentiranja virov v povezavi z vsebinami razlidnih predmetov), nadgradnja uporabe in
dokumentiranjazarazlidne vrste virov za dijake 2. letnikov, v 3. in 4. letnikih pa s poudarkom
na pripravi zaklj udnih/maturitetnih nalog.
CitalniSki prostor bo 3e naprej omogoial individualno in skupinsko delo za pouk in dodatne
dejavnosti ter prosti das. Uporabljal se bo tudi za potrebe individualiziranega dela pouka

@? Letni delovni nadrt za

5olsko leto 2022/2023

3.2.2



ll. gimnazija Maribor
Letni delovni nadrt za

Solsko leto 2022/2023

(posebne oblike dela dijakov s prilagojenim programom ipd.). Dnevni pretok uporabnikov se je
v dasu od zadnje prenove bistveno povedal tudi zaradi drugadnih nadinov dela ter izvajanja
programov, zaradi desar bi bilo treba zagotoviti ved delovnega prostora za uporabnike.

ObveSianje o storitvah lcrjiinice, novostih in dogajanju bo 5e naprej na oglasnih mestih v
knjiZnici, v kotidku zbornice, preko spletne strani Sole in knjiZnice, z e-sporodanjem
uporabnikom, v Solskem dasopisu.

Predstavitev uporabe izbranih prostodostopnih in plailjivih informacijskih virov za profesorje.

Priprava poenolenega naiina navajanja virov v Solskih pisnih nalogah, s tem se promovira v
vseh letnikih pomembnost etidne rabe virov privseh predmetnih podrodjih in v vseh oblikah.
Celoletna individualna pomoi uporabnikom in svetovanje pri iskanju gradiva (referati,
seminarske naloge, domade branje, maturitetni sklop, esej, domade naloge ipd.).
Razstaye o literarnih uswarjalcih in njihovem delu bomo pripravljali priloZnostno alijubilejno
z izborom predstavitve del, mnenj bralcev, izpostavljene lokacije v knjiZnici bodo vabile k
branju.

3.2.3 Projekti
Nacionalni projekt Rastem s lotjigo za spodbujanje branja in obiskovanja knjiZnic - vkljudili
bomo vse dijake 1. letnika. Organizirana bo predstavitev Mariborske knjiZnice - enote RotovZ,
s dimer spoznajo posebnosti splo5ne knjiZnice po programu in v dogovoru z njihovo
informacijsko sluZbo. Vsak dijak prejme v dar izvod knjige, kijo podarja Agencija za knjigo
RS, v Soli pa poskuiamo knjigo vkljuditi v obravnavo pri pouku.

Bralna znaika Druga bere za spodbujanje neobveznega (prostodasnega), zavestnega in rednega

branja v slovenskem jeziku z refleksijo o prebranem. Sodelujejo dijaki, zaposleni in star5i. Vsak
udeleZenec ob zakljudku prejme v dar izvod knjige.
Obisk dogodka Mariborske lcr{iinice - spodbujali bomo dijake 2. letnika k udeleZbi izbranega
dogodka, ki je objavljen med prirediwami katerekoli enote Mariborske knjiZnice. To je ena od
oblik, ki od oktobra do aprila spodbuja k branju, poslu5anju, razmi5ljanju in sproSdenem

pogovoru ter zapisu o doZivetem. Kot drugo moZnost bodo dijaki prebrali izbrano knjigo s

seznama priporodenih in o njej oddali kratek voden zapis. Dodatno bodo povabljeni, da v
zadetku Solskega leta izvedejo posamezniki predstavitev Solske knjiZnice za I . letnike - ker bom
letos teZko sama pravodasno vse opravila.

3.2.4 Drugo
Sodelovanje z zunanj imi ustanovami :

zIZUM-om glede dela v sistemu Cobiss,
s srednje5olskimi, visoko5olskimi in splo5nimi knjiZnicami v Mariboru in po Sloveniji
z Javno agencijo za knjigo v projektu Rastem s knjigo,
s domadimi in tujimi knjigarnami inzaloilbamipri nabavi in predstavitvi gradiv,

z Zavodom RS za Solstvo, Ministrstvom za izobraievanje, znanost in Sport, z Zvezo
bibliotekarskih dru5tev Slovenije, Bralnim dru5tvom, dru5wom Bralna znadka Slovenije,
Dru5tvom bibliotekarjev Maribor, Dru5tvom Solskih knjiZnidarjev v obliki izobralevanj,
projektov, izmenjave strokovnih znanj in
drugo (ob dnevu Zemlje, mednarodnem dnevu knjig, knjiZnih sejmih, literarnih dogodkih,
projektnih nalogah ipd.).

Sprem lj anj e novosti na bibl iotekarskem podrodj u, redno strokovno i zpopo lnjevanj e :

obisk slovenskega knjiZnega sejma v Ljubljani, november 2022,
strokovno izobraLevanje za delo v COBISS,
udeleZba na Studijskih skupinah Solskih knjiZnidarjev (ZRSS),

udeleZba na nacionalnih in drugih strokovnih posvetovanjih, konferencah, seminarjih (Bralno
dru5tvo, NUK, MKL, ZBDS idr.).
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3.2.5 Uibeni5ki sklad
Vsem dijakom od l. do 4. letnika Sola omogoda izposojo kompletov udbenikov, ki jih pravodasno
narodijo, pladajo in prevzamejo pred zadetkom pouka. Nadrt za izvedbo se pripravi v zadetku
koledarskega leta, ko ga odobri ravnatelj in se pridnejo priprave v sodelovanju s predmetnimi aktivi.
Razredniki sodelujejo pri obve5danju dijakov in starSev, dijaki novinci pa prejmejo obvestilo in oddajo
narodila pri vpisu.

Do zadetka novega Solskega leta se izvede pregled stanja v skladu, narodilo gradiv, vsebinska in tehnidna
obdelava, opremljanje gradiva (Lig o izposoji, drtna koda z inventarno Stevilko, za5ditna folija) ter
vodenje evidenc v sistemu COBISS. Pred zadetkom pouka se organizira razdelitev udbenikov.

3.2.6 Uibeni5ki sklad za potrebe mednarodne mature
Za bodode dijake MM se ob koncu 2. letnika na sredanju s starSi predstavijo posebnosti izposoje
udbenikov; vsi postopki potekajo podobno kotza ostale dijake, le da se gradivo naroda neposredno iz
tujine in dijaki ga zadrLijo za obdobje dveh let.
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3.3 Svetovalna sluZba
3.3.1 Podroije oblikovanja uinih navad
lzobraLevanje je namenjeno dijakom prvih letnikov in vsem, ki prihajajo v svetovalno sluZbo zaradi
problemov z udenjem. lzobrailevanje poteka v vseh 1. letnikih in obsega program 3 Solskih ur, lahko pa

tudi ved, de dijaki izrazijo Zeljo po bolj poglobljenem delu. lzobraLevanje je moZno tudi za dijake vi5jih
letnikov, de tako Zelijo.

3.3.2 Razredne ure
Razredne ure pripravljajo razredniki, v dogovoru z njimi pa se vkljuduje tudi svetovalna sluZba. Ta

sodeluje predvsem takrat, ko se v razredu pojavijo problemi (z udnim uspehom, medosebnimi odnosi
med dijaki, medosebnimi konflikti z uditelji). Na Zeljo razrednikov ali dijakov pripravi svetovalna sluZba

tudi predavanja in delavnice na teme, kijih dijaki ali uditelji Zelijo. Pomembno vlogo imajo delavnice
in dejavnosti s podrodja rantijanja socialnih in dustvenih kompetenc dijakov.

3.3.3 Program preventivnih delavnic in dejavnosti - razvijanje socialnih in iustvenih

Tabela 7: Program preventivnih delavnic in dejavnosti

Dijaki se v vseh Stirih letih izobraLevanja soodijo zrazlilnimi vsebinami, kijim pomagajo pri razvijanju
socialnih in dustvenih kompetenc ter seznanjanju z raznimt oblikami odvisnosti in teZavami
mladostnikov.

@'t

IZVAJALEC Srnvrr,o
IZVEDENtrI UR

LETNIK DEJAVI\OST

Spoznavanje (delavnice na

temo spoznavanja sebe,

drugih in novega Solskega
okolia)

Razrednik, Solska

svetovalna sluZba
3 ur/ oddelek

Premagovanje stresa
(premagovanje in
obvladovanie stresa)

Razrednik, 5olska
svetovalna sluZba

2 uri/oddelek

Varna raba interneta Center Steker I ura/oddelek

l.letnik

Metode in tehnike udenja Razrednik, Solska
svetovalna sluZba

3 ure/oddelek

Podrodje zdravja in prve
pomodi

DruStvo za zdravje srca
in oZilia

2 uri/oddelek

Medsebojni odnosi Razrednik, Solska
svetovalna sluZba

3 ure/oddelek

Alkohol Zdravstveni dom
Maribor

I ura/oddelek

2.letnik

Kako se pogovarjati Razrednik, Solska
svetovalna slu2ba

2 uri/oddelek

Temelini postopki oZivliania iHelp 2 uri/oddelek
Zivljenjski cilji in
odgovornosti

Razrednik, Solska
svetovalna sluZba

2 uri/oddelek

Poklicna orientaciia CIPS 1 ura/oddelek

3.letnik

Posluh-sprejemanje
drugadnosti

lndiJanez (infopeka) 2 uri/oddelek

Se vedno vozim, deprav ne
hodim

ZavodYOZ\M 2 uri/oddelek

Poklicna orientacija Razrednik, Solska

svetovalna sluZba
I uraloddelek

Vpis na fakultete Univerza v MB-
priiavno inf. sluZba

2 uri/oddelek

4.letnik

Zivljenjski cilj in
odgovornosti

Razrednik, Solska
svetovalna sluZba

2 uri/oddelek
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3.3.4 Podroije individualnega svetovanja
Svetovanje poteka ob zaznavanjuteZav, na katere opozorijo uditelji in dijaki, vdasih pa tudi star5i, in
vedno, kadar to Zelijo posamezni dijaki. Predvsem takrat, ko se dijaki sami napotijo v svetovalno sluZbo

po pomod, se vkljudujejo drugi, ki bi kakorkoli lahko pomagali, izkljudno z dovoljenjem dijaka.

3.3.5 Vpis novincev
Vpis novincev predvideva sodelovanje svetovalne sluZbe pri informativnem dnevu, dajanju
individualnih informacij (osebno in po telefonu) in vso tehnidno izvedbo vpisa (od zbiranja prijav do

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

razrednike in za potrebe Sole - vse do predaje dokumentacije razrednikom.

3.3.6 Poklicnosvetovanje
Zadne se z najosnovnejSimi informacijami, skupinsko Le v 2. letniku, in se nadaljuje skupinsko z vse

podrobnejSimi in poglobljenimi informacijami v 3. in 4. letniku, V 4. letniku se v veliki meri poklicno
svetovanj e im aja individualno.

3.3.7 Predavanja za star{e
Na Zeljo razrednikov pripravi Solska svetovalna sluZba predavanja na temo, o kateri se dogovorimo.

3.3.8 Spremljava in analize
analiza maturitetnih rezultatov (povpredna ocena na maturi, povpredno Stevilo (%) todk na
maturi, uspe5nost glede na uditelje),
primerjava rezultatov mature razlidnih let,

uspeSnost dijakov pri vpisu na fakulteto,
analiza izostankov (gibanje Stevila povprednih ur izostankov na dijaka, primerjava izostankov
med Solskimi leti),
Stevilo prijav po osnovnih Solah na program gimnazija v razlidnih Solskih letih,
samoevalva cija 2022 I 2023 in
spremljava nadarjenih udencev.

3.3.9 Vodenje in organizacija finanEnega sklada za pomoi socialno ogroienim dijakom
Informiranje dijakov in njihovih star5ev o moZnosti financiranja Solskih aktivnosti s pomodjo finandnega
sklada. Evidentiranje in identifikacija finandno ogroZenih dijakov s pomodjo razrednikov in tudi star5ev.

3.3.10 Delo z dijaki s posebnimi potrebami
oblikovanje individualiziranih programov za dijake s posebnimi potrebami,
organizacija dodatne udne pomodi 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 obravnavan i, in
oblikovanje prilagoditev na maturi za dijake s posebnimi potrebami.

33.f 1 Delo z nadarjenimi dijaki
Sistematidno evidentiranje, identifikacija in delo z nadarjenimi dijaki v skladu s Konceptom o delu z
nadarjenimi dijaki v srednjih Solah.

3.3.12 Vodenje dokumentacije
Solska svetovalna sluZba vodi dokumentacijo o:

vpisih in izpisih (matidne knjige vpisanih),
razredih,
maturitetnih skupinah,
osebni h izobr aiev alni h nadrtih,
dijakih s posebnimipotrebami in
statusih Sportnikov, kulturnikov in dijakov, ki se vzporedno izobraZujejo
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3.3.13 Delo z dijaki priseljencev in priseljene dijake
Oblikovanje individualnega nadrta aktivnosti, ki vsebuje nadrt notranje individualizacije ali
diferenciacije, program dopolnilnega in dodatnega pouka ter druge ukrepe, tako da upo5tevamo udne in
druge potrebe dijakov, ki pripadajo drugim kulturam.
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3.4 Ob5olskedejavnosti
3.4.1 DrugaDruga
DrugaDruga je naziv za projekt dejavnosti, ki se odvijajo ))po Soli<. Projekt predstavlja izjemno
pomembno dejavnost Sole, saj omogoda dijakom raruoj individualnosti in uswarjalnosti ter
zadovoljevanje radovednosti na Stevilnih podrodjih. Teh aktivnosti izobraZevalni program ne predpisuje
in jih Sola razvijainizvajapo svoji presoji, ob pomodi dijakov ter po svojih modeh. lntajajo se po pouku,
ob koncih tedna ali med poditnicami.

DrugaDruga ponuja aktivnosti s podrodja kulture in umetnosti, Sporta, znanstveno-raziskovalnega dela,

humanistidnega podrodja, podrodjajezikov, tekmovanja na razlidnih nivojih ipd. Vsi programi potekajo
ob rednem Solskem delu. Vanje se vkljuduje vedina dijakov in zaposlenih, vse pogosteje pa se

vkljudujejo tudi mladi in mentorji iz SirSega okolja. Projekt z leti raste in se razvija. V prihajajodem
Solskem letu so mentorjiv projekt prijavili 9l aktivnosti in tekmovanj.

Programi bodo financirani s sredstvi prostovoljnega prispevka star5ev, sponzorskega sklada in s sredstvi,
pridobljenimi na razpisih.

Pre g I ed dej avn osti v proj ektu >Dru gaDru g a< 2022 I 2023

Zap. Stev. IME AKTIVNOSTI IN MENTOR _ NOSILEC DEJAVNOSTI

I TEHNIKA AMFITEATRA
Sani Smaiic, Sa5a Miki6

2 ANGLESKA BRALNA ZNACKA - EPI READING BADGE
Polona Vehovar

3 TECAJ ARH ITEKTURNEGA RISANJA NARIS
AleS Becele, Sandi Vaupotid

4 ASTRONOMSKI KROZEK
MatiaZ irdek

5 BIOLOSKA DELA'\TNICA
Helena Baiec

6 BOREC - sOlSrr eRSOprS
ToniKlis

7 DEBATNI KLUB II. GIMNAZIJE
Andreia Miklu5

8 DRAP - DRUSTVO RAZLI'NIH PRILOZNOSTI
Drago Meglid

9 DRUG ORKESTER
Miha PetkovSek

10. DRUGA BERE
Gordana Banianin

ll GLEDALISEE DRUGA SCENA
Draeo Meelid

12. DRUGAJANJE
Marko Jagodid

l3 DRUGI FOTOKLUB
MatevZ Rudl

14. EKO SKUPINA
Barbara Kov5e

t5 EST - ENCLISH STUDENT THEATRE
Ivan Lorendi0, Maja Pihler Strmecki
Viliem Babid

16. FACEBOOK
NataSa Preglau Borko

17 FRANCOSKA BRALNA ZNACKA - RAT DE BIBLIOTHEQUE
Karmen Kaueid

t8. FRANCOSKI KLUB
Mary Ellen Ramasimanana Virtid

t9 FRANCOSKO GLEDALISCE
Mary Ellen Ramasimanana Virtid
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20. GLEDALISKA SOLA II. GIMNAZIJE MARIBOR
Svit Vurber5ki
GLEDALISEE GNOSIS
Svit VurberSki

22. INSTAGRAM
Nata5a Preglau Borko

23. IZMENJAVA S TUNIZIJO
Mary Ellen Ramasimanana VirtiC

24 IZMENJAVA S SPANIJO
Miriana Vudler

25 JOGA (SPROsinNlp Z JOGO ZA DTJAKE)
Gordana Banianin

26 KRVODAJALSKA AKCIJA
Vesna Hoinik

27 LIKO\TNA DELA\TNICA
Nataliia R. Crndec

28 LITERARNA DELAVNICA
Nina Medved

29 LITERARNA SOLA
Nina Medved

30 MATEMATIdNI TNOZPK - I. LETNIK
Darina CvetreZnik

3l MATEMATICNI TNOZEK - 2. LETNIK
Manca Strm5ek

32 MATEMATIENI TNOZPK - 3. iN 4. IEtNiK

David Gaiser
JJ MLADINSKI PARLAMENT ALPSKE KONVENCIJE (YPAC)

Barbara Bedenik
34. MLADTNSKI PEVSKI ZBOR

Viliem Babid
35 MUN - MODEL UNITED NATIONS

Dora Lenart

36. NEMSKA BRALNA ZNAEKA
Nata5a Le5nik Strafela

37 NEMSKA STROKOVNA EKSKURZIJA: EOKOLADNICA ZOTTER iN

PREDBOZIENI GRADEC
Barbara KovSe

38. NEVROZNANOST
Sarah Zenko

39. PAZI SNEMAMOI - FILMSKA SOIN II. GIMNAZIJE
Gorazd S. Beranid

40. PIKNIK ZA STARSE
Marko Jagodid, Mateia Krumpak

4t POMLAD NA DRUGI GIMNAZIJI
Marko Jagodid, Mateja Krumpak

42. POP&ROCK ZGODBE (Kulturni maraton in Drugstock)
Gorazd Beranid Senegadnik

43 POTOPISNA PREDAVANJA
Mateia Krumpak

44. PRESEROV NATECAJ
Maia Savorgnani

45 PROSTOVOLJSTVO
Barbara Bedenik

46. RACLTNALNISKI TEEAJ ZA STAROSTNI KE
Barbara KovSe. Anita MustaC. Barbara Bedenik

47 SPLETNA STRAN
Nata5a Preglau Borko

48. SPLETNI CRSOPIS
Karmen Kaudid

21.
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49 SoLR IMSaSADORKA EVROPSKEGA PARLAMENTA
SaSa Miki6

50. SpRNsrce BRALNA zNAaKA
Miriana Vudler

5l SpeNsrr KRoZEK
Mirlana Vudler

52 TIGRICE IN BORCI
Simona Krainc

53 YEARBOOK
Maja Savorgnani
SaSa Mikid
TEKMOVANJA

54 ANGLESCINA - SOLSKO TEKMOVANJE ZA2. LETNIKE
Jasnica Bobidid, Nina Ore5kovii

55 TEKMOVANJE IZ ANGLPSENE ZA 3. LETNIKE
Klavdiia KremplSlana

56 MEDNARODNO TEKMOVANJE )BEST IN ENGLISH(
Jasnica Bobidid

57 ONLINE CAMBRIDGE ESSAY COMPETITION/ONLINE TEKMOVANJE V
PISANJU ZNANSTVENIH ESEJEV
Eva Faftek

58 ASTRONOMIJA - PRIPRAVE IN UDELEZBA NA TEKMOVANJIHIZ
ASTRONOMIJE
MatiaZ irdek

59 BIOLOGIJA - TEKMOVANJE IZ ZNANJA BIOLOGIJE ZA PROTEUSOVO
NAGRADO
Vesna Hoinik

60. TEKMOVANJE IZ ZNANJA O SLADKORNI BOLEZNI
Tamara Sisko

61 CANKARJEVO TEKMOVANJE - PRIZNANJE V ZNANJU SLOVENSEINE ZA
CANKARJEVO PRIZNANJE
Maia Savorgnani

62. EKONOMIJA - TEKMOVANJE IZ ZNANJA EKONOMIJE
Lidiia Kodrin

63 TEKMOVANJE GENERACIJA €URO
Lidiia Kodrin

64. TEKMOVANJE IZ ZNANJA STATISTIKE
Lidiia Kodrin

65 TEKMOVANJE IZ FINANENP PISUENOSTI
Lidiia Kodrin

66. TEKMOVANJE FILOZOFIJA - DRUGI FILOZOFI
MatevZ Rudl

67 FIZIKA - PRIPRAVE IN UDELEZBA NA TEKMOVANJIHIZFIZIKE
MatiaZ irdek

68. FRANCOSEINA - PRIPRAVE NA DRZAVIIO TEKMOVANJE V ZNANJU
FRANCOSiINE
Karmen Kaudid

69. TEKMOVANJE GEOGRAFIJA
Vesna Vervega

70. KEMIJA - TEKMOVANJE IZ ZNANJA KEMIJE ZA PREGLOVE PLAKETE
Sania Cvar

7l KEMIJA - DELO Z NADARJENIMI PRI KEMIJI
(2. LETNIK IN PRIPRAVENA MEDNARODNO KEMIJSKO OLIMPIJADO ICHO)
Sania Cvar

72. TEKMOVANJE LOGIKA
Voiko Brantu5a

IJ MATEMATIKA - TEKMOVANJE IZ MATEMATIKEZA VEGOVA PRIZNANJA
Polonca KriZanid

74. MATEMATIKA - PRIPRAVE NA MEDNARODNA MATEMATIENA TEKMOVANJA
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Jelka HedZet

MATEMATIKA - PRI PRAV E IN TEKMOVAN JE IZ RAZV EDzuLN E MATEMATIKE
Jelka HedZet

76. MATEMATIKA _ PRIPRAVE NA TEKMOVANJE IZ FINANENB VETPUATIKE IN
STATISTIKE
Tatiana Simonid

77 6. INTEGRAL KUP VALJEVO2022
Ana PoZgan

78. I Ith MATHEMATICAL GRAMMAR SCHOOL CUP 2023
Darina CvetreZnik

79 I OTH INTERNATIONAL TOURNAMENT MATHEMATICS WITHOUT BORDERS
Mateia FoSnarid

80. TEKMOVANJA IZ ZNANJA NARAVOSLOVJA EOES
Sania Cvar

8l NEMSEINA - PRIPRAVA ZA TEKMVOANJE ZA 3. IN 4. LETNIKE
Alenka Novak

82. TEKMOVANJE PSIHOLOGIJA
Janina Curk

83 RAZISKOVALNO DELO DIJAKOV
Katia H. Zorec

84. SAH
Voiko Brantu5a

85 SPANSCINA - PRIPRAVA NA DRZA\,TNO TEKMOVANJE SREDNJESOLCEV IZ
SpRNSTSC A JEZIKA ZA TRETJE LETNIKE
Miriana Vudler

86. SpnNSCrnn - pRTpRAVA NA DRZAVTIo TEKMovANJE SREDNJESoLCEV rz
SpnNsrsc A JEZTKA zA e ETRTE LETNTKE
Miriana Vudler

87 TEKMOVANJE ZGODOVINA
Tamara Mithans

88. wsc (woRLD SCHOLARS cuP)
Polona Vehovar

89 RAEUNALNISKI KROZEK
Mirko Pe5ec

90. MEHATRONIKA IN 3D NACRTOVANJE
Mirko Pe5ec

9t MINECRAFT
Mirko Pe5ec

Tabela 8: Pregled dejavnosti v projektu >DrugaDruga< 202012021

Izvajanje dejavnosti bo odvisno tudi od epidemioloSke situacije in lahko pride do neizvajanja nekaterih
dejavnosti.

3.4.2 English Student Theatre (EST)
English Student Theatre bo v Solskem \etu202212023 v amfiteatru II. gimnazije Maribor nadaljeval z
izvajanjem muzikala Figarova svatba, ki temelji na delu Augusta Carona de Beumarchaisa. Muzikalje
poln zasukov in domislic. lzbira glasbe sega od rock&rolla do punka, glasbe 80. in 90. let, Elvisa
Presleyja itd. Jezik muzikala je pogovorna angle5dina. Ples vkljuduje flamenko, ki se poveZe z jazz
baletom, modernim plesom in hip hopom. V muzikalu nastopa 35 igralcev, ki jih tehnidno podpira
petindvajsetdlanska ekipa tehnikov. Ob rednih, petkovih in sobotnih predstavah v amfiteatru, bomo
izvedli tudi dve gostovanji in sicer: v Cankarjevem domu v Ljubljani med 15. in 18. januarjem2023
nadrtujemo kar 6 predstav za Sole in izven ter dve predstavi v Ljutomeru, ki bosta 22.1.2023. Ob zadetku
Solskega leta, med 5.9.2022 in 9.9.2022, pa ekipa EST-a odhaja na mednarodno gostovanje
mladinskih gledali5d Juventafest v Sarajevo, kjer nas daka otvoritev festivala.

3.4.3 Gledali5ie Druga scena
Gledali5de Druga scena bo v sezoni 202212023 v ponovno modno spremenjeni zasedbi (od lanske
zasedbe sta ostali le dve igralki) in z novo reZiserko, dijakinjo Dorotejo DrevenSek iz MMl, a z isto

@T
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vizijo gledali56a dijakov za dijake II. gimnazije Maribor, na oder postavilo priredbo Grumove drame

Dogodek v mestu Gogi. Premiero drame, ki je v letoSnjem Solskem letu sicer ena od Stirih dram
maturitetnega sklopa na splo5ni maturi iz slovenSdine, nadrtujemo v zadetku marca 2023, de bodo
razmere seveda to dopuSdale, nadrtujemo pa tudi vsaj Sest ponovitev. Predstava se bo ponovno
potegovala tudi za uvrstitev na drZavna festivala mladinskega gledaliSda Transgeneracije in Vizije.

3.4.4 Gledali5ieGNOSIS
Gledali56e Gnosis bo v letoSnjem Solskem letu postavilo na oder druZbeno dramo po motivih srbske

dramatidarke Biljane Srbljanovi6 z naslovom DruZinske zgodbe. Gre za druZbeno dramo, ki se odvija v
dasu po tranzicijske preobrazbe Srbije. Drama je sestavljena iz ved zgodb, ki se dogajajo v Beogradu v
dasu napadov NATO-vih letal. Srbljanovideva ima zelo soden jezik in se osredotoda na druZinska
razmerja, ki bi lahko obstajala kjer koli ob kateremkoli dasu. Ob tem igrajo odrasli igralci (tj.
Gnosisovci) otroke, ki se igrajo odrasle. To prehajanje iz otroka na odraslega in otroiko razumevanje
odraslih problemov obdasno preide v absurd, saj je nemogode najti kompromis. Teme so aktualne in

kaLejo tanko mejo med ljubeznijo in sovraStvom, glede na trenutno situacijo.

Gnosis ima ekipo in predstave se bomo lotili po obidajnem postopku: dva meseca Studija teksta, nato

odrske vaje. Premiera je predvidena v zadetku marca 2923. Za vse vaje in nastope radunamo ca. 350 ur
dejavnosti. Posku5ali se bomo preko selekcij uvrstiti na slovenske mladinske festivale. Nadrtujemo, da

bomo predstavo odigrali ca. l0x.

3.4.5 Gledali5ka Sola

Gledali5ka Sola bo delovala po ustaljenem postopku. Namen GledaliSke Sole je, da vsem, kijih zanima
osnovno igralsko znanje in seveda vse o gledali5du. Namensko je gledali5ka Sola dostopna vsem, saj je
dobro, da kdaj prinese tudi kdo kakSno idejo od zunaj. Gledali5ka Sola paje tudi >pripravnica< za Gnosis,
tako so letos Stiri dekleta iz lanske gledaliSke Sole postale dlanice Gnosisa.

GledaliSka Sola ima ustaljen program: gib, govor, senzualizacija, socializacija, igralski trening. Program
je sestavljen po metodiki igralskega pedagoga Lee-ja Strassberga.

3.4.6 Mladinski pevski zbor
V Solskem letu 2022123 imamo zastavljenih kar nekaj projektov in sodelovanj. Prvi je nacionalna
izmenjava z dekliSkim in me5anim mladinskim pevskim zborom Gimnazije Celje Center, kjer bomo 7.

in 8.10.2022 izvedli skupno delavnico s priznano dirigentko Soirelo Soila v knjeZjem mestu Celje, v
decembru 2022 na(,rtujemo v dvorani Union v Mariboru veliki dobrodelni koncert z izvedbo konceftne
jazz male, ponovimo ga 4.1.2023 v Celju. Gostovanje zbora gimnazije Skofia Loka nadrtujemo v
mesecu marcu 2023, letni koncert pevskega zbora bo v Kazinski dvorani (maj 2023), tradicionalni
novoletni koncerti z Drug' orkestrom v amfiteatru gimnazije, skupni letni koncert vseh zborov
mariborskih gimnazij ob dnevu Evrope v maju 2023, nastop na reviji mladinskih pevskih zborov v
Mariboru, nastop na slavnostni podeliwi diplom mednarodne mature (september 2022). Tudi leto5nje

Solsko leto si Zelimo, da bi lahko zbor nastopil v tujini, in sicer na mednarodnem festivalu ali tekmovanju
mladinskih pevskih zborov v italijanskem mestu Lucca v mesecu maju 2023. Vaje Mladinskega
pevskega zbora bodo potekale dvakrat tedensko v sklopu 5 Solskih ur v glasbeni udilnici -2D4 in vsako
prvo soboto v mesecu v dopoldanskem dasu v amfiteatru.

3.4.7 Drug'orkester
V Solskem letu202212023 bo Drug' orkester obeleZil 20. obletnico delovanja na naSi gimnaziji. Zatobo
celotna sezona namenjena praznovanju le te. Avdicije za nove dlane bodo v septembru in zadetku
oktobra, v decembru bomo skupaj z Mladinskim pevskim zborom II. gimnazije Maribor priredili
tradicionalne novoletne koncerte v amfiteatru na5e Sole, v mesecu januarju 2023 imamo zastavljene
intenzivne vikend vaje, kjer se bomo zdruLili z vsemi nekdanjimi instrumentalisti orkestra, tudi biv5imi
dirigenti in pripravili skupni program obletnice. To bomo proslaviliv mesecu marcu in aprilu, ko bomo
v amfiteatru priredili svoj letni koncert in izdali svoj jubilejni bilten Sezono bomo zakljudili meseca
junija na proslavi ob dnevu drZavnosti v avli na5e Sole.
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3.4.8 Literarnadelavnica
Literarna delavnica bo septembra odprla svoja vrata dijakom v prostor ustvarjanja, igrive domiSljije in
tihega druZenja. Ob petkovih vederih si bodo lahko s prijatelji izmenjevali mnenja o prebranih delih,
radovedno opazovali izbrana besedila sodobnih avtorjev in avtoric ter krepili sposobnost potapljanja v
globine leposlovja, Sirili svojo domi5ljijo in kalili okus za literarno. Pretopljene besede in podobe bodo
gotovo naSle tudi pot do - nemara celo prvih - avtorskih pesmi, zgodb in drugih ustvarjalnih izdelkov.

Ob tem jih bo k dokondanju in piljenju izdelkov motivirala vrsta priloZnosti: sodelovanje na literarnih
natedajih, kot je Solski PreSernov natedaj, Pesni5ka olimpijada, festival UrSka, natedaj za haikuje
Gimnazije Vid, na katere se bomo pripravljali dez jesen in zimo. Literaturo bomo peljalitudi na sprehod

in obiskali festival UrSka v Slovenj Gradcu ter festival Slovenski dnevi knjige v Mariboru.

Dijakinje in dijaki, kibodo izkazali interes, bodo lahko tudi izven tedenskih sredanj v 2Ll individualno
dobili dodatne nasvete za svoj literarni raztroj, se preizku5aliv Zivem nastopu z leposlovnimi besedili,
pri urednikovanju literarnih izdaj in organizaciji literarnih programov - kamorjih bo njihovo zanimanje
vodilo.

Vrhunec celoletnega dela bo predstavljala izdaja Solskega literamega zbornika z najbolj dovrSenimi deli,
ki so se zapisala mladim do tedaj, in literarni veder ob izidu knjige, ki se ga veselimo 25. aprila2023.

Delavnica poteka v sodelovanju z Dvema lunama, zavodom zapoetizacijo sveta.

3.4.9 Literarna Sola
Med 24. in 26. februarjem 2023 se bodo mladi ljubitelji lepe besede za tri dni preselili v svet
knjiZevnosti, ustvarjalnosti in druZenja kot nekod: na tridnevno literarno 5olo, ki bo potekala na turistidni
kmetiji Zunko v Bresternici pri Mariboru.

Program vikenda bodo pomagali sestaviti na sredanjih literarne delavnice, ki Ze sicer poteka na Soli:

izbrali bodo avtorje, ki jih bodo tam skupaj prebirali, si zamislili ali zaleleli ustvarjalne delavnice in
druge programske vsebine.

Vsekakor pa bo del programa branje sodobnih tujih in domadih avtorjev, sredanje in pogovor zizbranim
avtorjem oziroma avtorico, kuharska delavnica po literarnih navdihih, das in prostor za pisanje, druZabne
igre in druge aktivnosti, ki se osredotodajo na igro zjezikom, razvoj ustvarjalnosti in domi5ljije.
UdeleZenci bodo tudi pomagali skrbeti, da bo dez vikend udobno in lepo za vse: skupaj bodo pripravljali
zajtrke, pomagali pri kurjenju pedi, s katero se ogreva hiSa ... V prelepi naravni okolici Maribora in na

navdiha polni turistidni kmetiji bodo tako lahko globoko zajeli dih pred pomladnimi Solskimi
obveznostmi ter se prepustili literarnim uZitkom. Vsi udeleZenci bodo tudi prejeli knjiZno darilo.

Sola poteka v sodelovanju z Dvema lunama, zavodom za poetizacijo sveta.

3.4.10 Likovna delavnica
V likovni delavnici bodo dijaki nadgrajevali znanja s podrodij likovnega snovanja, s poudarkom na
uswarjalni izkuSnji. Delo bo zasnovano kot izvedba likovnih projektov, ki temeljijo na likovni
kreativnosti in spodbujajo k razmisleku o sodobni umetnosti. Svoja likovna dela bodo predstavili v
obliki skupinskih in samostojnih razstav v Solskih razstaviSdih.

Leto5nja likovna delavnica bo temeljila na razlidnih kreativnih pristopih. Skozi razlidne motive bomo
uresnidevali razlidne likovne pristope v zanimivih likovnih tehnikah.

Nadrtovan program:
I s kanj e os e bne ga izraza
Se s tav lj anke (o b I i kov anj e Zin- a)

Slcrita moi vsakdanjih predmetov (asemblaZ)

Med Stirimi stenami (sodobne umetniike prakse)

Programe bomo sklenili s samostojnimi razstavami dijakov 4. letnikov v avli Sole in na razstaviSdu v
drugem nadstropju Sole (niZji letniki).

@T
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3.4.f 1 Filmska Sola
Letos vstopamo v 13. leto filmske Sole. Nadrtujemo produkcijo vsaj 4 kratkih igranih filmov, Zanrsko

pestrost in oblikovno igrivost. Do 30 udeleZencev filmske Sole (naSi in zunanji dijaki, tudi osnovno5olci)
bo od februarja do maja 2023 zekipo Film Factory pripravljalo scenarije, vadilo snemanje in razmiSljalo

o logistiki snemanja. Za igralce in njihovo pripravo bo letos prvid skrbela nova mentorica, igralka Mia
Skrbinac, ki je svoje prve filmske korake naredila na Drugi. Snemanje je predvideno konec aprila2023
ob Bohinjskem jezeru, premiera je nadrtovana konec maja v amfiteatru.

3.4.12 Pomlad na II. gimnaziji Maribor
IL gimnazija Maribor bo tako kot vsako leto organizirala tradicionalno Pomlad na II. gimnaziji Maribor.
V dasu od sredine marca do sredine maja 2023 bodo potekali gledaliSki, plesni, glasbeni, literarni,
filmski dogodki in predavanja, ki so namenjeni dijakom, uditeljem, star5em in tudi Sir5i mariborski
javnosti. Program Pomladi na II. gimnaziji Maribor bo pripravljen do zadetka marca2023.

3.4.13 Drugajanje
II. gimnazija Maribor bo tudi letos sodelovala pri organizaciji plesnega in fizidnega gledali5da pod

nazivom Drugajanje, ki bo od 28. ll. in l. 12.2022. Natanden program festivala bo znan do konca

oktobra 2022.Y okviru festivala bodo potekale tudi razlidne delavnice.

3.4.14 Pop&rock zgodbe
V leto5njem Solskem letu sta nadrtovana 2 dogodka - glasbeni veier in Kulturni maraton. Glasbeni
veder je izvirna in povsem samostojna produkcija II. gimnazije. Dogodek pripravijo, moderirajo in
izvedejo dijaki. Gre za format "glasbene oddaje" v Livo, z obdinstvom, v njej se prepletajo pogovor,

videoposnetki, interakcija z obdinstvom in akustidni glasbeni nastop izbranega glasbenega gosta - tega
jeseni z javnim glasovanjem izberejo drjaki.
Novost je poseben dogodek, ki je nastal na pobudo koordinatorja in skupine DAN D - jeseni peljemo

avtobus dijakov na konceftni dogodek v klubski prostor DAN D v Novem mestu; kot predskupina bo

nastopi 1 drugogi mnazij ski bend Razpad s i stema.

Kulturni maraton bo letos 23-ii,.Zgodil se bo sredi aprila. Greza najvedji druZabno-kulturni dogodek
na Soli, kije obenem zaradi programske specifidnosti (celonodno dogajanje na 5oli, tehnidna izvedba,

veliko Stevilo obiskovalcev) tudi najzahtevnejSi organizacijski podvig. Program sooblikuje koordinator
in dijaSka skupnost.

3.4.15 Drugi kulturni dogodki
Na osnovi pobud ostalih uswarjalcev Sole in zunanjih izvajalcev bodo v Amfiteatru potekali razlilni
kulturni dogodki in prirediwe. Program bo nastajal sproti po dogovoru zll. gimnazijo Maribor.

3.4.16 Priprave na tekmovanja iz znanj, Sportna tekmovanja
Na II. gimnazijo Maribor se v 1 . letnik vpisuje izjemno veliko Stevilo dijakov z razliEnimi priznanji na

tekmovanjih iz znanj, kar predstavlja obvezo II. gimnazije Maribor za njihov nadaljnji ranroj. Ob vpisu
dijakov v prvi letnik je narejen pregled dobitnikov priznanj. Seznam dobitnikov priznanj je posredovan
uditeljem posameznih predmetov, ki dijake sistematidno vkljuduje v priprave za tekmovanja. Tako bomo
tudi letos nadaljevali sistematiden nadin priprav na tekmovanja za Cankarjevo priznanje, tuje jezike,
matematiko, razvedrilno matematiko, fiziko, kemijo, logiko, biologijo, zgodovino, psihologijo
ekonomijo, statistiko, finandno pismenost, geografrjo, finandno matematiko in znanja o sladkorni
bolezni z namenom ponovitve lanskoletnih uspehov in morebitnega izboljSanja. Priprave bodo potekale
v okviru dodatnih ur in individualnega dela dijakov. Dijaki se bodo tudi vkljudevali v priprave, kijih
organizirataFakulteta za matematiko in fiziko ter Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo - program
priprav je razviden iz nadrtov strokovnih aktivov in so del Druge. Odlidni rezultati v preteklih Solskih

letih so dobra osnova in obveza za delo v tem Solskem letu.

II. gimnazija Mariborje bila v zadnjih letih vedkrat progla5ena za najboljSo Sportno 5olo. Pri vrednotenju
tega doseZka imajo veliko vlogo Sportna tekmovanja. Tudi v Solskem letu 202212023 se bodo na5i dijaki
udeleZevali vseh razpisanih Sportnih tekmovanj, ki potekajo v okviru MIZS. Program tekmovanj bo
potekal v skladu s programom tekmovanj v okviru MIZS.

@T
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3.4.17 Raziskovalno delo dijakov
V Solskem letu 202212023 bomo nadaljevali s programom vzpodbujana raziskovalnega dela, kot smo
ga zastavili v preteklih letih. Dijaki se bodo lahko v okviru tega vkljudevali v naslednje Solske in
ob5olske aktivnosti:

priprava raziskovalnih nalog ali inovacijskih predlogov, s katerimi bodo sodelovali na 40.
regijskem sredanju (Mladi za napredek Maribora 2023) in dr2avnem sredanju (Gibanje znanost

mladini) mladih raziskovalcev in na drugih nacionalnih (Krkine nagrade) in mednarodnih
sredanjih, na katera se bodo uvrstili,
raziskovalne naloge, ki jih bodo dijaki izdelali pri nekaterih izbirnih maturitetnih predmetih za

interno oceno (socio logij a, psihologij a, kemij a, b iologij a, fizika),
raziskovalne naloge, kijih bodo dijaki izdelali pri izbirnih predmetih v 3. Ietniku (BIO 2, KEM
2,FlZ2),
razSirjeni eseji (Extended essay) v okviru programa mednarodne mature in

udeleZba na poletnih raziskovalnih taborih in delavnicah.

Regijsko sredanje mladih raziskovalcev >Mladi za napredek Maribora< bo potekalo od oktobra 2022
(prijava raziskovalnih nalog) do februarja 2023 (oddaja raziskovalnih nalog) oz. marca2023 (zagovori
pred strokovnimi komisijami). DrZavno sredanje raziskovalcev, kamor se uvrstijo najboljSe naloge z

regijskega sredanja, pa bo potekalo maja 2023 v Murski Soboti.

Dijake bodo pri raziskovalnem delu vodili strokovno usposobljeni mentorji iz Sole (uditelji) in zunanji
mentorji iz razliinih raziskovalnih institucij (Univerza v Mariboru, Nacionalni laboratorij za zdravje,
okolje in hrano, Univerza v Ljubljani, ipd.).

Za dijake raziskovalce bomo organizirali delavnico, na kateri bomo predstavili metodologijo
raziskovalnega dela. Organizirali bomo vsaj eno strokovno predavanje, na katerem bo uveljavljeni
znanstvenik predstavil svoje raziskovalno delo. Na dnevu mladih raziskovalcev (marec 2023) bodo
dijaki raziskovalci, sodelujodi na letoSnjem 40. sredanju Nlladi za napredek Maribora, predstavili svoje
raziskovalne naloge.

Vedina raziskovalnega dela bo potekala kot individualno delo ali delo v paru z mentorji v Solskih
prostorih ali v laboratoriju institucij, s katerimi sodelujemo. O dejavnostih bomo obve5dali na Solski
spletni strani, vse aktivnosti pa so predstavljene na spletni str:ani za raziskovalno delo dijakov:

. Raziskovalno dejavnost na Soli bo
koordinirala Katja Holnthaner Zorec, prof. biologije.
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3.5 Mednarodnosodelovanje
V Solskem \etu202212023 nadrtujemo dijaSke izmenjave z naslednjimi drZavami:

Italija
Poljska
Tunizija
Nemdija
Francija
Spanija

V Solskem \etu202212023 se prijavljamo za akreditacijo E*, v okviru katere bi organiziralijezikovne
izmenjave in mobilnosti uditeljev.

3.6 Informiranje o dejavnostih Sole
Informiranje o dejavnostih Sole bo potekalo preko:

spletne strani II. gimnazije Maribor,
Facebooka IL gimnazije Maribor,
Instagrama,
spletnega dasopisa II. gimnazije Maribor za star5e,

informativnih biltenov: bilteni mednarodne mature, Sportnih oddelkov, vodnika za Solsko leto,

Solskega glasila Borec - predvidoma pet Stevilk,
Letne knjige II. gimnazije Maribor,
Solskega radia,
informiranja star5ev o dejavnostih Sole na roditeljskih sestankih in govorilnih urah in
rednega seznanjanja sredstevjavnega obve5danja o dejavnostih Sole v obliki sporodil za medije.

3.7 lzobraLevanje Sportnikov
3.1.1 lzobrtLevanje Sportnikov na daljavo
,Studi.l na daljavo< oziroma e-izobralevanje, v sodelovanju z OKS - ZSZ in velikim sponzorjem OKS-
a, Telekomom Slovenije, poteka Le odleta2002.

E-izobraLevanje se neprestano ranrija s ciljem prilagajanja izobraLevanja ob dim vedjem upo5tevanju
poklicnih ambicij na eni ter Sportnih ciljev na drugi strani.

Spoznali smo, da je sestavni del Solanja kakovostno sodelovanje vseh deleZnikov z namenom, da bo

Sportnik postal pomemben del druZbenih procesov tudi po kondani Sportni karieri in ne kot nekod,
odrinjen na rob druZbe, brezizobrazbe in brez prave perspektive.

Z imajanjem projekta Studii na daljavo Sportnikom omogodamo prilagodiwe in podporo, kijim kljub
intenzivni vkljudenosti in usmerjenosti v vrhunski Sport omogoda doseganja srednje5olske ravni
izobr azbe i n nadalj nj e Stud ij ske pri loZnosti.

Sportniki dutijo vse vedji pritisk, saj morajo nadoknaditi manjkajode, ko se po treningu, pripravah,
tekmovanjih vrnejo v 5olo, zato je delo Stevilnim generacijam olajSalo e-izobraLevanje, ki ga lahko ob
finandni podpori razvijamo kot Sola in kot uditelji, ki smo del tega projekta.

Uditelji iSdejo nadine, kako Sportniku omogoditi, da svoje Sportno naudene veSdine uporabijo pri Solskih
obveznostih, Sportniku s pomodjo e-izobraievanja dajejo tudi stalne povratne informacije o napredku in
s tem simulirajo vlogo trenerja v klubu ali selektorja v reprezentanci.

Sportniki se takoj ob oddaji naloge in uditeljevi povratni informaciji v listovnik Mahara, ki ga
uporabljamo Ze vrsto let, udijo izrezultatov. ee so slabi, je treba vloZiti ved dela in ta informacija prihaja
do Sportnika takoj, kar je pomemben stimulus za nadaljnje delo in svojo samozavest.

Obveznost vsekakor mora biti opravljena, na koncu bo izstavljen >radun<, v obliki mature, kije za vse
enaka. Smo na pravi poti, kar dokazujejo tudi rezultati mature generacije 2021122, ki so jo Sportniki
opravili 100%.
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Tudi v Solskem letu 2022123 nadftujemo, da bo OKS-ZSZ skupaj z velikim sponzorjem Telekomom
Slovenije zagotovil Soli sponzorska sredstva v viSini 2.600,00 EUR.

eas podpisa pogodbe je predviden v okviru dogodka Dnevi Olimpijskega komiteja Slovenije, ki bo

predvidoma organiziran oktobra 2022, (,e bodo to dopuSdale razmere, povezane z zmanjSevanjem

Sirjenja virusa.

Y izobraLevanje na daljavo bodo vkljudena predmetna podrodja iz kurikula za 2., 3. in 4. letnik.
Sodelovanje bo potekalo preko spletne udilnice na naslovu mahara.druga.si, kjer bo delovala
posodobljenarazlidica listovnika. Nadrtujemo, da se bo v spletno delo skupaj vkljudilo do l5 Sportno

naj bolj nadarjen ih dij akov.

Delo bo, kot Ze vsa leta, potekalo celo koledarsko leto.

3.7.2 Projekt dvojna kariera
Projekt Dvojna kariera je kombinacija Sporta in udenja. V skladu s Smernicami o dvojni karieri
Sportnikov, kijih je rantila Evropska komisija leta20l2,je poudarjeno, da moramov rvezi z dvojnimi
karierami Sportnikov spodbujati razvoj Sporta na druZbeno odgovoren nadin.

ie Sportniki nimajo podpore za dvojno kariero, lahko imajo teLave v procesu odlodanja za svojo Sportno

kariero in Zivljenje po Sportu. Obstajajo tudi primeri, ko so se Sportniki brez ideje o dvojni karieri
preddasno umaknili izelitnega Sporta in niso dosegli tistega, kar bi lahko, glede na sposobnosti, ki so
jih posedovali.

V ta namen bomo ob podpori pokrovitelja na Soli pripravili program sredanj, okroglih miz in predavanj
za podporo Sportnikom na podrodju dvojne kariere. Poudarek bo na pripravi karierneganalrta, re5itvi
statusa Sportnika v visoko5olskem izobraZevanju, svetovanje pri nadrtovanju osebnih financ in
zaposlovanju Sportnikov po koncu tekmovalne kariere.

Kako bomo uspe5ni pri realizaciji pa bo v veliki meri odvisno od epidemidnih razmer.

3.7.3 Certifrkat >Sportniku prijazno izobraZevanje<<

Certifikat >Sportnikom prijazno izobraLevanje<, ki smo ga prejeli 2017118 je potrebno vsako leto z
aktivnostmi, ki so namenjene izboljSanju poloZaja Sportnikov, dopolnjevati.

V dasu poletja 2022 smo na Soli pripravili dolodene predloge, ki bi delo s Sportniki Se izboljSali s ciljem,
da bi se Sola prilagajala Sportu in tako omogodala doseganje tistih rezultatov, ki so jih Sportniki po

telesnih preddispozicijah sposobni dosedi.

Spremembe so usmerjene k optimizaciji dela v Soli v tistih standardih, ki 5e omogodajo uspe5en

zakljudek Solanja, ob tem smo iskali 5e dodaten 6as, ki ga bi lahko dijaki namenili trenaZnemu procesu,

regeneraciji ali pripravi na maturo. lzhajali smo iz dejstva, da morajo biti Sportniki pripravljeni delati
vsak dan dodatni vsaj dve uri za Sport, kot tudi uro ali dve za 5olo. Posledica tega ritma je stres, zaradi
katerega tudi pri nas, v oddelkih pomemben deleZ dijakov opusti Sport, vdasih tudi 5olo.

S temi spremembamiverjamemo, da smo kot Sola 5e naprej dober kandidat, ob evalvaciji svojega dela,
za ponovno potrditev certifikata.

3.8 Delo z nadarjenimi dijaki
Posebna skrb za nadarjene dijake je del vizije rumoja II. gimnazije Maribor. V Solskem letu 202212023
bomo nadaljevali z izvajanjem modela dela z nadarjenimi dijaki. Za izvajanje individualizacije pri
rednem pouku bodo skrbelivsi zaposleni uditelji, zadelo zunaj pouka ali Sole pa mentorji posameznih
dejavnosti. Vedina dejavnosti delaz nadarjenimi dijaki bo potekala v programu DrugaDruga, ki je del
LDN.

Evidenco vkljudenosti identificiranih nadarjenih dijakov v razlidne programe ter evidenco z njimi
sklenjenih pedagoikih pogodb in dogovorjenih individualiziranih programov dela bo vodila la5a
Lepo5a, Solska svetovalna delavka.
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3.9 Projekti
3.9.1 Konfucijevauiilnica
V Solskem \etu201312014 je zatela z delovanjem prva Konfucijeva udilnica v Sloveniji, tj. Konfucijeva
udilnica Maribor. V Solskem letu 202212023 bo udilnica Ze deseto Solsko leto nadaljevala z delom.
Namen kitajske udilnice bo promocija kitajskega jezika in kulture. V kitajski u6ilnici bodo sodelovale
Osnovna Sola Franceta PreSema Maribor, Gimnazija Ptuj, Prva gimnazija Maribor in IL gimnazija
Maribor, ki je nosilec dela Konfucijeve udilnice Maribor. Program bosta izvajali sinologinja Mojca
Seljak in kitajska uditeljica Liu Ying. Kitajska fundacija za mednarodno izobraZevanje bo zagotovila
sredstva za aktivnosti v Solskem letu202212023, ki so predvidoma naslednje:

tedaji kitajSdine na OS Franceta Preierna Maribor, Gimnaziji Ptuj, Prvi gimnaziji Maribor in II.
gimnaziji Maribor,
tedaj kitajSdine za kitajske otroke iz Maribora in okolice,
Kitajski dnevi na II. gimnaziji Maribor,
praznovanj e kitaj skega novega leta,

udeleZba na drZavnem tekmovanju izznanjakitajskegajezikain kitajske kulture za srednje5olce
>Chinese Bridge< in
udeleZba na Festivalu zmajevih dolnov.

3.9.2 Projekt Poiitnice na Drugi
Poditnice na Drugije projekt II. gimnazije Maribor, ki ga bomo izvajali v juniju 2023. Upamo, da bo
epidemiolo5ka slika v tem dasu ugodna in bomo lahko projekt Poditnice na Drugi nadaljevali. Projekt
se sicer Siri, iz leta v leto povedujemo Stevilo delavnic in aktivnosti, povedali pa smo tudi Stevilo dni, ki
jih otroci, udenci razlidnih osnovnih 5ol, preZivijo na II. gimnaziji.

Cilji projekta so:

udencem osnovnih 5ol (od 6. razreda naprej) omogoditi, da preZivijo teden dni na II. gimnaziji
Maribor in spoznajo 5olo,

da preZivijo del poditnic na ustvarjalen, kreativen, inovativen in zabaven nadin,
da v Siroki ponudbi aktivnosti sami izberejo predmetno podrodje, dejavnost in aktivnosti, v
katere se Zelijo vkljuditi, in
da na neformalen nadin nadgrajujejo znanja in spoznanja zLelenega podrodja.

V tem Solskem letu (202212023) bomo Poditnice na Drugi izvedli med 26. junijem 2023 (ponedeljek) in
30. junijem 2023 (petek). Vsako leto dodajamo aktivnosti, jih spreminjamo in posodabljamo. Tako bo
tudi v tem Solskem letu. Ob preteklih uspeSnih aktivnostih bomo dodali nekaj novega, atraktivnega.

Letos bomo ponudili Sir5a podrodj a, znotraj katerih se bodo lahko medpredmetno navezovale delavnice
razlidnih uditeljev mentorjev. Zajeti Lelimo dim ved mentorjev, ki bi vsak s svojega zornega kota
predstavili neko zanimivo temo (v obliki delavnic). Program Poditnic na Drugi bo znan v marw2023.

3.9.3 Soh ambasadorka Evropskega parlamenta
II. gimnazija Mariborje v Solskem letu 201 612017 postala ena izmed prvih 5ol v Sloveniji, kije pridobila
status Sole ambasadorke Evropskega parlamenta.

Projektje namenjen ozave5danju inizobraLevanju uditeljev in dijakov o Evropski uniji ter usposabljanju
za aktivno drZavljanstvo. Na II. gimnaziji Maribor Ze nekaj let ponujamo izbirni predmet v 4. letniku -
Evropske Studije v obsegu 35 ur, pri katerem dijaki spoznajo osnove delovanja EU. Vsako leto, Le 17

let, organiziramo spoznavanje delovanja evropskih institucij ali v obliki strokovne ekskurzije v Evropski
parlament v Bruselj ali kot sodelovanje v projektu EYE, sredanja mladih Evrope v Strasbourgu ali kot
sodelovanje v projektu Euroscola.

Zaradi laLjega dostopa do informacij o delovanju EU in priloZnostih smo v knjiZnici uredili EU-kotidek,
ki ga redno dopolnjujemo z gradivom. NA spletni strani II. gimnazije, Sole ambasadorke EU in na
facebook strani pa s kratkimi novicami in obvestili obve5damo dijake, starSe, uditelje, ter 5ir5o skupnost
o delovanju EU in svojih aktivnostih ter zanimivostih povezanih z EU. Na spletni strani najdete tudi ved
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kot 40 kratkih dokumentarnih filmov, kijih lahko uditelji uporabljajo pri vseh predmetih in so vezane
na vsebine delovanja EU.

V Solskem letu20201202l smo med 70 Solami v Sloveniji, skupaj zGimnazijo NovaGoricaosvojili
naslov NajSole ambasadorke Evropskega parlamenta, v Solskem letu202112022 pa smo v konkurenci
75 srednjih 5ol in dija5kih domov ta prestiZni naslov osvojili sami in v tem Solskem letu nosimo naslov
NajSola, ambasadorka Evropskega parlamenta.

Dijaki, ki se aktivno vkljudijo v program Sole ambasadorke Evropskega parlamenta, pridobijo status
dijakov, ambasadorjev EP. TakSen status ima trenutno na Soli 45 dijakov, v septembru 2022 pabomo
zadeli intenzivno pripravljati novo generacijo, ki bo ta naziv prejela v juniju 2023.

3.9.4 Mladim se dogaja: Start-up vikend za dijake
V leto5njem Solskem letu bomo ob sodelovanju z zunanjim izvajalcem mag. Juretom Verhovnikom
izvedli aktivnost po metodologiji Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti. Na Start-up
delavnicah in vikendu bodo dijaki spoznali postopke in pristope za udinkovito identifikacijo in izgradnjo
poslovne ideje, razvijali inovativno idejo v poslovno idejo ob mentorswu zunanjih sodelavcev,
oblikovali prodajni pitch ter predstavili idejo pred investitorji (komisijo).

Start-up delavnice in vikend bomo izvedli v mesecu septembru in oktobru 2022.

3.9.5 PTojektMULTIPLIERS
Glavni cilj triletnega projekta MULTIPLIERS (Multiplayers Partnerships to ensure meaningful
engagement with Science and Society) je raz5iriti moZnosti za naravoslovno udenje s spodbujanjem
sodelovanja med udenci in dijaki, Solami, druZinami, lokalnimi skupnostmi, organizacijami civilne
druZbe, ponudniki neformalnega udenja, univerzami, mediji in industrijo. Za dosego tega cilja je projekt
vzpostavil partnerstva (,,odprte znanswene skupnosti" - OSC) v naslednjih drLavah projekta: Nemdija,
Ciper, Spanija, Slovenija, Svedska in ltalija. Vsak OSC vkljuduje vse zgoraj omenjene zainteresirane
strani, da bi inovativno vkljudili druZbene akterje v proces naravoslovnega izobraLevanja.
Koordinacijski partner za Slovenijo je Univerza v Ljubljani PedagoSka fakulteta.

"Odprti Solski projektinaravoslovnega udenja" bodo skupaj razviti v vsakem OSC. Znansweniki bodo
dejavno sodelovali pri pribliZevanju resnidnih Zivljenjskih primerov udencem in dijakom. Obravnavani
primeri bodo v zvezi s sodobnimi tzzivi in cilji trajnostnega razvoja ZdruLenih narodov, kot so

ohranjanje narave, distavoda inzrak,podnebne spremembe, odpadki, energija, hrana in javnegazdravja.
Dijaki bodo sodelovali z raziskovalci, zbirali in analizirali podatke, s dimer bodo bolje razumeli
izhodiSdni problem/primer, pa tudi prakse procesov naravoslovnega raziskovanja: predstavili,
izmenjevali in poglabljali bodo svoje znanje in izku5nje, skupaj s svojimi druZinami in 5ir5o skupnostjo,
najprej s pomodjo namenskih lokalnih dogodkov (kot so dneviodprtih Sol/ lokalnih akcij ali dejavnosti
ljubiteljske znanosti), nato pa z oblikovanjem in izkoriSdanjem sredstev za znanstveno komuniciranje
(npr. razstave, druZbena omreLja, video posnetki). Vsi partnerji OSC se bodo skupaj zavzeli za
poudevanje in udne procese v formalnih, neformalnih in priloZnostnih okoljih, da bi zagotovili ustrezno,
smiselno in trajnostno sodelovanje z znanostjo ter z njimi povezanimi etidnimi in druZbenimi
prednostnimi nalogami. Projekt podpira finandni instrument Obzorje 2020 (Horizon 2020) - okvirni
program Evropske unije za raziskave in inovacije.

Projekt se je zadel konec novembra 2021,v Sloveniji so v projekt vkljudene Stiri in5titucije: Pedago5ka
fakulteta UL (izr. prof. dr. Gregor Torkar), dve osnovni Soli in ena srednja Sola - II. gimnazija Maribor.
Zaizvedbo dejavnostina II. gimnaziji Maribor je odgovorna Katja Holnthaner Zorec, prof. biologrje.V
tem Solskem letu nadrtujemo aktivnosti za dijake v obliki strokovnih ekskurzij (skupaj z DOPPS,
partnerjem projekta), strokovnih predavanj, raziskovalnih nalog in nekaterih drugih oblik sodelovanja
(objava dlankov, sredanja partnerjev v projektu, ...).

3.9.6 EKO Sola

II. gimnazija Maribor je vkljudena v mednarodni projekt EKO Sola kot nadin Zivljenja. Cilj programa je
dati dijakom moZnost, da pridobijo znanje, vrednote in zavzetost, potrebno za varovanje okolja.
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Z leto5njim letom se bo Sola potegovala za pridobitev EKO zastave. Ponovno bomo povabili dijake k
sodelovanju v EKO skupini pod vodstvom mentoric Anite Mustad, Barbare Kov5e in'ljaSe Lepo5a. V
skladu s smernicami mednarodnega projekta bomo izdelali ekoakcijski na6ft, vodilni tematski sklopi
bodo Ziveti s podnebnimi spremembami, prehrana nekod in danes, trajnostna mobilnost-zeleni koraki
ter biotska raznovrstnost.

Sodelovali bomo v projektih:
M I ad inski parlament Alpske konvencij e (YPAC ),
Biotska raznovrstnost
Ekokviz (tekmovanje v eko znanju).

Izvedli bomo naslednje aktivnosti :

akcija Darilo zapu5denim Zivalim ob 4. oktobru - svetovnemu dnevu Livali,
akcija Kako Ziveti s podnebnimi spremembami?
akcija Kak5en je ogljidni odtis Druge?
Akcija Zeleni koraki
delavnice Razgradnj a plastike - laboratorij ski eksperimenti,
delavnice Zdravo z Drugo - prehrana nekod in danes

delavnica Biotska raznol i kost
sodelovanje pri organizaciji in izvedbi novoletnega dobrodelnega sejma in
Solska vrtilnica

3.9.7 Projekt Dvig digitalnih kompetenc (DDK)
Namen projekta
Namen projekta Dvig digitalne kompetentnosti je izboljSati kakovost in udinkovitost izobraZevanja in
usposabljanj ter spodbujatirazvoj inovativnih udnih okolij in proZnih oblik udenja, ki bodo prispevali k
dvigu digitalnih kompetenc vodstvenih in strokovnih delavcev, otrok, udencev in dijakov.

Cilj projekta
Cilj projekta je razvoj proZnejSih oblik udenja s pomodjo udinkovite rabe digitalnih tehnologij v VIZ ter
s tem spodbujanje strokovnih delavcev YIZ za reflektivno prakso, nadrtovanje ter udejanjanje lastnega

strokovnega razvoja (digitalnih strategij YIZ-a, digitalnih kompetenc strokovnih delavcev in dijakov).

Ciljne skupine
Ciljne skupine, ki so vkljudene v projekt, so vzgojno-izobraLevalni zavodi, znotraj teh pa zaposleni:
strokovni delavci (ravnatelji, uditelji in drugo strokovno osebje) na podrodju pred5olske vzgoje,
osnovnoSolskega izobraLevanja, osnovnega glasbenega izobraLevanja, poklicnega in strokovnega
izobraLevanja, srednjega splo5nega izobrailevanja, vzgoje in izobraLevanja otrok in mladostnikov s

posebnimi potrebami, vzgoje in izobraLevanja v dija5kih domovih ter posledidno otroci, udenci in dijaki.

Kondna dodana vrednost programa bo glede na razlidno raven digitalne kompetentnosti posameznih
strokovnih delavcev in YIZ-a v celoti izdelana digitalna strategija za posamezen YIZ in na osnovi
strategije izvedena usposabljanja ter udejanjanje teh znanj v vzgojno-izobraZevalnem procesu. lzdelava
strategije bo temeljila naanalizi stanja in pripravi akcijskega nadrta. To pomeni, da bodo zaposleni v
posameznem YIZ-v aktivni udeleZenci v procesu analize ter v procesu priprave inizvajanja akcijskega
nadrta in s tem opolnomodeni zaevalvacijo in nadgradnjo digitalne strategije znotraj zavoda tudi po
zakljudku programa.

Projekt Dvig digitalne kompetentnosti se od dosedanjih usposabljanj na podrodju digitalnih kompetenc
razlikuje v izhajanju iz dejanskih potreb posameznegaYlZ-a in nadrtovanju strategij YIZ-a za dvig
digitalnih kompetenc.

Ugotovljeni problemi in izzivi
Kljub Stevilnim strateSkim dokumentom, strategijam, smernicam, projektom, usposabljanjem in drugim
pobudam ugotavljamo, da ostaja v slovenskem Solskem prostoru problem smiselne rabe digitalne
tehnologije. Zato vodstveni in strokovni delavci potrebujejo sistematidno podporo za udinkovito rabo
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digitalnih tehnologij pri doseganju vzgojno-izobraievalnih ciljev in razvijanju digitalnih kompetenc
udedih se.

Opravljene analize kaZejo na nujno ukrepanje na treh podrodjih:
inovativnih pristopih pedago5kega vodenja in nadrtovanja udinkovite rabe digitalnih tehnologij
v YlZ,
pedagoSkih digitalnih kompetencah strokovnih delavcev VIZ-ov in
udinkovite rabe digitalnih tehnologij v vzgojno-izobraZevalnem procesu in s tem posledidno
povezanem dvigu digitalnih kompetenc otrok, udencev, dijakov.

Dejavnosti v projektu
V programu bodo zasnovane, preizkuSene in evalvirane raznolike dejavnosti za razvoj digitalne
kompetentnosti deleZnikov v vzgoji in izobraZevanju:

razlilna usposabljanja in izobraLevanja za profesionalni razvoj pedagoSkih digitalnih
kompetenc strokovnih delavcev YIZ-a,
podporno spletno okolje za udinkovito rabo digitalnih tehnologij v YIZ-ih (interaktivni udni
natrt z dodanimi pripravljenimi gradivi in povezavami, moZnostjo kreiranja letne in spromih
priprav naYlZ), orodja za samopreverjanje digitalnih pedago5kih kompetenc in udinkovite rabe
digitalnih tehnologij YIZ, digitalna gradiva, primeri dobre rabe),

vzpostavljene udede se skupnosti digitalnih znanj in izkuSenj znotraj YIZ in prenos na ostale
YIZ-e,
prirodnik za dv ig d i gitaln ih kompetenc na Y IZ-u.

PriEakovani rezultati
Rezultat programa bo opolnomodenje strokovnih delavcev YIZ za ranroj digitalnih strategij YIZ-a,
strokovnih, pedagoSkih digitalnih kompetenc strokovnih delavcev in procesno razvijanje digitalnih
kompetenc dijakov.

Konzorcij ski partnerj i
Zavod Republike Slovenije za Solstvo (poslovodedi partner)
Akademska in raziskovalnamreLa Slovenije - ARNES

Partnerji projekta
V izvajanje programa je vkljudenih 220 vzgojno-izobraZevalnih zavodov oz. organizacijskih enot
vzgojno-izobraZevalnih zavodov, ki bodo izvedli predvidene aktivnosti, opredeljene vjavnem pozivu
za izbor sodelujodih vzgojno-izobraZevalnih zavodov v programu Dvig digitalne kompetentnosti.
Zaposlenim vYlZ-ih, ki ne bodo vkljudeni v program (to so VIZ-i, ki se niso prijavili k sodelovanju),
bo omogodena udeleZba na usposabljanjih, kijih bosta intajala konzorcijska partnerja.

Finanina podpora
Skupna vi5ina sredstev, namenjena zaizvedbo projekta, je 1.950.000,00 EUR.

3.9.8 Erasmus*
Sola sodeluje v KA2 projektu z naslovom Think globally - act locally. Partnerske Sole so iz Norve5ke,
Slova5ke in Poljske. Trajnostni razvoj na lokalnem podrodju je glavni cilj mednarodnega projekta s tem
naslovom. Dvoletni projekt do leta 2024 je namenjen razvoju kritidnega razmiSljanja mladih pri skrbi
za lastno (globalno) prihodnost. Z druLbeno odgovornostjo se odzovejo na izzive v lokalnem okolju na
podrodju odnosa do narave (kolesarjenje, pohodniStvo) in druZbe (recikliranje, zbiranje starih obladil,
skrb za Zivali v azilu, sajenje dreves). Konkretne reSitve poiSdejo pri razvoju eko-turizma, odnosa do
kvalitete bivanjskega okolja skozi problematiko transporta ter recikliranja embalaZe na podrodju Sole

ter mesta Maribor. Zaradi sodelovanja 5ol iz Norve5ke, Poljske in Slova5ke pridobivajo tudi izku5nje in
Sirijo svojo socialno mreZo ter spoznavajo primere dobre prakse v tujini in jih prena5ajo na lokalno
okolje.

Sola se poteguje tudiza E+ akreditacijo (KAl20). Projekt. ki ga pripravljamo v sklopu akreditacije, ima
ved ciljev. Odprtost Sole se lahko najboljkaLe v sistemski mobilnostidijakov in zaposlenih, karje prvi
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cilj akreditacije. Vzpostavitev in vzdrLevanje odnosov s partnerskimi Solami je kljudnega pomena.

Stalne mobilnosti omogodijo vsem akterjem pridobivanje izku5enj, izmenjavo mnenj in primerov dobrih
praks. Akreditacija bo posredno prinesla sistematizacijo in racionalizacijo mednarodnega sodelovanja,
kot so izbor dijakov, usmerjanje in vodenje dijakov, izvedba projektov na Soli in drugo. Naslednji cilj je
nastanek nove platforme za poenotenje ter usklajevanja mednarodnih izmenjav in ob5olskih dejavnosti
na Soli. Omogodila bi transparentnost, ekspeditivnost in dvig kakovosti poudevanja in ob5olskih
dejavnosti na vi5ji nivo. Tretji in zadnji cilj pa je, na osnovi pridobljenega znanja in mednarodnih
izku5enj, omogoditi laZji prehod vkljudevanja tujih dijakov v lokalno okolje (mednarodna matura, l.
letniki). Hkrati pa bi si na podlagi pridobljenih izku5enj Leleli, obogatiti ponudbo na podrodju
DrugaDruga, da bi se tudi tuji dijaki na Soli v dim vedjem Stevilu vkljudevali v obSolske aktivnosti in
mednarodne izmenjave.

4 VPIS V PROGRAME
Na Solije 24 splo5nih oddelkov s skupaj 669 dijakov (212 fantov in 457 deklet), 4 Sportni oddelki 292
dijaki (a8 fantov in 44 deklet) in 3 oddelki mednarodne mature s 73 dijaki (23 fantov in 50 deklet). Na
Solije skupaj 30 oddelkov z 834 dijaki (283 fantov in 551 deklet).

4.1 Program gimnazija
1. letnik 6 sploSnih oddelkov s skupaj 177 dijaki (53 fantov in 124 deklet) in I Sportni oddelek z 21

dijaki (9 fantov in l2 deklet).

2. letnik: 6 splo5nih oddelkov s skupaj 179 dijaki (56 fantov in 123 deklet) in I Sportni oddelek s 24
dijaki(la fantov in 10 deklet).

3. letnik: 6 splo5nih oddelkov s skupaj 162 dijaki (49 fantov in I 13 deklet) in I Sportni oddelek s 23
dijaki (15 fantov in 8 deklet) ter 2 oddelka mednarodne mature s 40 dijaki (14 fantov in 26 deklet).

4. letnik 6 splo5nih oddelkov s skupaj 150 dijaki (55 fantov in 95 deklet) in I Sportni oddelek s 24
dijaki (10 fantov in 14 deklet) ter oddelek mednarodne mature s 33 dijaki (8 fantov in 25 deklet).

4.2 Program mednarodne mature
3. letnik (MMl A, MMI B): 40 dijakov (26 deklet in l4 fantov)

4. letnik (MMz): 33 dijakov (25 deklet in 8 fantov)
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Razred Razrednik
t.A Drago Meglid
l.B Vesna Vervega
l.c Polonca KriZanid
l.D Barbara Bedenik
LE Helena Baiec
l.F Karmen Kaudid
l.s DuSica Stiblar BoZovii
2.4 Jure Skraban
2,8 TomaZ Petrovic
2.C MatiaZ erdek
2.D Tatiana Simonid
2,E Maia Savorgnani
2,F Toni Klis
2.S Nata5a Preglau Borko
3.4 Tamara Mithans
3.8 Alenka Novak
3.C Anita Mustad

3.D Klavdiia Krempl Slana

3.8 Miriana Vudler
3.F Jasna FrangeZ

3.s Deian Korotai
MMr (A) Andreia MikluS
MMr (B) Peter Cigrovski

4.A Barbara Kov5e
4.B Nata5a Le5nik Strafela
4,C Vesna Hoinik
4.D Jelka HedZet

4.E Tina Moizer
4.F Nina Ore5kovii
4.S Renato Kuzman

MM2 Ana PoZgan
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5 ORGANIZACIJA POUKA IN SOLSKI KOLEDAR
5.1 Razredniki

Tabela 9: Razredniki v Solskem letu202212023

5.2 Sohki koledar
KOLEDAR za Solsko ieto202212023

1. Zaietek pouka: l. september 2022 (dETRTEK)

2. Zakljaiek pouka 4. letniki: 19. 5.2023 (PETEK)
razdelitev sprideval : 22. 5 . 2023 (PONEDELJEK)
zaklj udek pouka 1 ., 2., 3 . letniki : 22. 6. 2023 liE,f nf ef;
razdelitev sprideval in proslava: 23. 6.2023 (PETEK)
podelitev kljudev II. gimnazije: 14. 6. 2023 (SREDA)

3. Ocenjevalna obdobja
za 7.,2. in 3. letnike:

o 1. ocenjevalno obdobje: 1.9.2022-13.1.2023
o ocenjevalna konferenca: 12. l. 2023 (CETRTEK)
o 2. ocenjevalno obdobje: 14. 1.2023-23. 6.2023
o ocenjevalna konferenca'. 22. 6.2023 (e efnff,f)

za 4. letnike:
o ocenjevalno obdobje: 1. 9. 2022-13. 1.2023
o ocenjevalna konfere nca: 12. 1 . 20231iE,fnfEfl
o ocenjevalno obdobje: 14. 1.2023-19. 5.2023

Letni delovni nadrt za
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o ocenjevalna konferenca: 18. 5.2023 (CETRTEK)

4. Splo5na matura
Predmaturitetni preizkus: marec 2023

Spomladanski rok splo5ne mature:
o sloven5dina - izpitna pola I (esej) - 4. 5.2023 (CETRTEK)
o pisni del mature - za(,etek27. 5.2023 (SOBOTA)
o ustni del mature - zaEetek 12. 6.2023 (PONEDELJEK)

Jesenski rok splo5ne mature:
o pisni in ustni del mature - od23.8.2023 (SREDA)

Seznanitev kandidatov z uspehom pri splo5ni maturi:
o 10.7.2023 (PONEDELJEK) in 15.9.2023 (PETEK)

5. Informativni dan: 17 .2.2023, 18.2.2023

6. Izpiti (popravni, predmetni, dopolnilni, drugi)
Zimski izpitni rok: 1. 2. 2023-1. 3. 2023

Predmetni izpiti 4. letnik: 23 . 5 . 2023 -25 . 5 . 2023

Spomladanski izpitni rok - zadetek: 26. 6. 2023 (PONEDELJEK)
Jesenski izpitni rok - zadetek: 16. 8. 2023 (SREDA)

7. Poiitnice, prosti dnevi
Jesenske poditnice: 3 I . I 0. 2022-4. 11 .2022
Dan reformacije: 3 l. 1 0. 2022 (PONEDELJEK)
Dan spomina na mrtve: 1 . 11.2022 (TOREK)
BoZid: 25. 12. 2022 (NEDELJA)
Dan samostojnosti in enotnosti:26. 12.2022 (PONEDELJEK)
Novoletne poditnice: 27. 12.2022-30. 12.2022
Novo leto: l.-2. 1 .2023 (NEDELJA-PONEDELJEK)
Zimske poditnice: 30. l. 2023-3. 2. 2023
Kulturni praznik: 8. 2. 2023 (SREDA)
Velikonodni ponedeljek: 10. 4. 2023 (PONEDELJEK)
Dan Sole: 21. 4.2023 (petek)

Dan upora proti okupat orju 27 . 4. 2023 (dETRTEK)
Prvomajske poditnice: 28. 4.2023
Praznik dela: 1 . 5. 2023-2. 5. 2023

Dan drZavnosti: 25. 6. 2023 (NEDELJA)
Poletne poditnice: 26. 6.2023-31. 8.2023

8. Roditeljski sestanki, govorilne ure:
skupni roditeljski sestanki:

letniki: 5.9.2022 (PONEDELJEK) ob 16.30
2022 (PONEDELJEK) ob 18.00
2022 (TOREK) ob 16.30
2022 (TOREK) ob 18.00

Drugi roditeljski sestanek bo za vse razrede po koncu l. ocenjevalnega obdobja
(12. 1.2023).

Vsak uditelj ima govorilno uro enkrat na teden in jo dolodi sam.

Skupne govorilne ure ob 17.30: 10. 11.2022,1.12.2022,2.3.2023,6.4.2023,4.5.2023

9. Teden OIV: 12. 9.2022-16.9.2022

o
o
o
o

I

2
3

4

letniki:
letniki:
letniki:

5. 9.

6.9.
6.9.

10. Podelitev diplom MM: 20. 9.2022 (TOREK)
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September
1.9.2022 (detrtek) - zadetek pouka,
5. f . in 6.9.2022 - roditeljski sestanki,
5. 9. do 9.9.2022 - gostovanje EST v Sarajevu,
12. 9. 2022-16. 9. 2022 - teden OIV,
1 6. 9. 2022 (petek) - seznanitev kand idatov z rezriltatijesenske mature,
20. 9 . 2022 (torek) - sprejem za olimpijce,
20.9.2022 (torek) - podelitev diplom dijakom MM2,
22.9.2022 (detrtek) - podelitev diplom DELF,
27 . 9. 2022 (torek) - ekskurzija na Dolenj sko za 2. letnike(A, C in E),
28.9.2022 (sreda) - pedago5ka konferenca,
29 . 9 . 2022 (detrtek) - Solsko tekmovanje iz znanja logike,
30.9.2022 (petek) -rokza prijavo drugih kandidatov k opravljanju praktidnega dela izpita,
30.9. in 1.10.2022 - DSD II jezikovniintenzivniCamp,

Oktober
3. 10.2022 (ponedeljek) - projektni dan G4 za MMl,
3. 10. do 6. 10.2022 - projektni dnevi,
6. 10.2022 (detrtek) - ekskurzija na Dolenjsko za2.letnike (8, D, F),
7. 10.2022 (petek) - umetnostno-zgodovinska ekskurzija na Ptuj,
8. 10. do 15. 10. 2022- izmenjava s Poljsko,
I I . 10. 2022 (torek) - ekskurzija na Notranjsko za dijake 4. letnikov pri izbirni geografrji,
12. 10.2022 (sreda) - tekmovanje srednjeSolcev v znanju fizike imrlj,
13. 10. 2022 ((,etrtek) - ekskurzija v RogaSko, Krapino in muzej Pangea za l. 5 in 2. 5,

13. 10. in 14. 10. 2022 -ekskurzija v Auschwitz in Krakov,
14. 10. 2022 (petek) - rok za prijavo raziskovalnih nalog na razpis Mladi za napredek Maribora,
14. 10. 2022 (petek) - Solsko tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni,
15. 10. 2022 (sobota) - jesenski piknik,
15. 10. 2022 (sobota) - kitajski dan,
I 7. 10. 2022 (ponedeljek) - krvodajalska akcija,
20. 1 0. 2022 (petek) - Solsko tekmovanje iz znanja angle5dine za dijake 3. letnika,
21. 10.2022 (petek) - Solski ples,

oktober 2022 - Solsko tekmovanje v znanju franco5dine,

November
2. 11.2022 - 4. I L 2022 - jesenske poditnice,
I 0. I l. 2022 (Eetrtek) - govorilne ure za star5e,

12. I L 2022 (sobota) - driavno tekmovanje iz znanja logike,
15. I l. 2022 (torek) - rok za oddajo predprijave k maturi,
15. I l. 2022 (torek) - Solsko tekmovanje s podrodja geografije,
1 6. I L 2022 (sreda) - sredanje slovenskih IB 5ol,
17. I I . 2022 ((,etrtek) - Solsko tekmovanje v znanju naravoslovja,
I 7. I l. 2022 (detrtek) - karierni sejem,
17. I l. 2022 (detrtek) - umetnostno-zgodovinska ekskurzijav Ljubljano,
19. 1 I . 2022 (sobota) - drZavno tekmovanje v znanja o sladkorni bolezni,
19. I l. 2022 (sobota) - debatni turnir na II. gimnaziji Maribor,
22. 11. 2022 (torek) - pisni izpit DSD,
24. 11.2022 (tetrtek) - roditeljski sestanek zaMM,
26. 11.2022 (sobota) - driavno tekmovanje v znanju franco5dine,
29.11.2022 (torek) - Solsko tekmovanje s podrodja sloven5dine zaCankarjevo priznanje,
30. I l. 2022 (sreda) - Solsko tekmovanje v razvedrilni matematiki,
30. I I .2022 (sreda) - mednarodno tekmovanje Best in English,
november 2022 - prvi del tekmovanja Generacija EURO,
november 2022 - Diirer competition (mednarodno matematidno tekmovanje)
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December
l. 12 2022 -20. 1.2023 - razpis za Solski Pre5ernov natedaj,
1 . 12.2022 (6etrtek) - govorilne ure za starSe,

6. 12. 2022 (torek) - EE day za dijake MM 1,

7 . 12.2022 (sreda) - Solsko tekmovanje v znanju astronomije,
8. 12.2022 (detrtek) - MiklavZev koncert,
12. 12.2022 (ponedeljek) - Solsko tekmovanje iz programiranja ZOTKS,
16. 12. 2022 (petek) - umetnostno-zgodovinska ekskurzija na Dunaj,
17 . 12. 2022 (sobota) - l. izbirni test za MMO,
21. 12.2022 (sreda) - novoletni koncert,
22. 12.2022 (detrtek) - novoletni koncert,
23. 12.2022 (petek) - proslava ob dnevu samostojnosti ter medpredmetno povezovanje: boZi6no-
novoletni obidaji,
27 . 12. 2022 - 30. 12. 2022 - novoletne poditn ice,

Januar
4. 1.2023 (sreda) - novoletni koncert v Celju,
5. 1.2023 (detrtek) - Solsko tekmovanje v znanju nem5kega jezika,
9. l. do 21. 1.2023 - kitajski dnevi na II. gimnaziji Maribor,
10. 1.2023 (torek) - Solsko tekmovanje iz znanja angle5dine za dijake 2. letnika,
12. 1.2023 (detrtek) - roditeljski sestanki za starSe,

12. 1.2023 (detrtek) - ocenjevalna konferenca l. - 4.letniki in MM,
12. 1.2023 (detrtek) - Solsko tekmovanje v znanju psihologije,
13. l. 2023 (petek) - konec l. ocenjevalnega obdobja,
14. 1.2023 (sobota) - drZavno tekmovanje v znanju astronomije,
16. l. do 18. | . 2023 - gostovanje EST v Cankarjevem domu,
17 . l. 2023 (torek) - regijsko tekmovanje s podrodja sloven5dine za Cankarjevo priznanje,
19. 1.2023 (detrtek) - Solsko tekmovanje iz znanja biologije,
19. 1 .2023 (defi1ek) - Nuit de la lecture (Nod branja),
20. 1.2023 (petek) - Solsko tekmovanje iz programiranja ACM,
21. 1.2023 (sobota) - drZavno tekmovanje v znanju naravoslovja,
21. 1.2023 (sobota) - predvajanje praznovanja kitajskega novega leta,
23. 1.2023 (ponedeljek) - gostovanje EST v Ljutomeru,
26. 1.2023 (detrtek) - Solsko tekmovanje mladih zgodovinarjev,
27 . 1.2022 (petek) - Solski ples,

30. 1 .2023 do 3.2.2023 - zimske poditnice,
januar 2023 - prvi del tekmovanja Statistidne igre,
januar 2023 - ekskurzija v Alzacijo in Strasbourg,
januar 2023 - ustniizpiti DSD,

Februar
7 .2.2023 (torek) - proslava ob kulturnem prazniku,
8.2.2023 (sreda) - kulturni praznik,
13.2.2023 (ponedeljek) - drZavno tekmovanje iz znanja angle5dine za dijake 2. letnika,
14.2.torek (sreda) - EE day za dijake MMl,
15.2.2023 (sreda) - drZavno tekmovanje v znanju nem5kega jezika,
1 5 . 2. 2023 (sreda) - 5o lsko tekmovanj e iz znanja Span Sdi ne,
1 5. 2. 2023 (sreda) - InZenirj i bomo (predav anje za 3. letnike),
I 6. 2. 2023 (detrtek) - 2. izbimi test za MMO,
17 .2.2023 (petek) - informativni dan,
17 .2.2023 (petek) - rok za oddajo raziskovalnih nalog Mladi za napredek Maribora,
18.2.2023 (sobota) - informativni dan,
20.2. do24.2.2023 - poskusna matura zaMM2
20. 2.2023 (ponedeljek) - regijsko tekmovanje iz znanja angle5dine za dijake 3. letnika,
22.2.2023 (sreda) - zimski Sportni dan,
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25.2.2023 (sobota) - drLavno tekmovanje v razvedrilni matematiki,
februar 2023 - drugi del tekmovanja Generacija EURO.
februar 2023 - drugi del tekmovanja Statistidne igre,

Marec
2. 3.2023 (detrtek) - govorilne ure za star5e,

6.3.2023 (ponedeljek) - Solska predstavitev raziskovalnih nalog,
6.3.2023 (ponedeljek) - Solsko tekmovanje iz znanja kemije za Preglove plakete,

8. 3. do 18.3. 2023 - zagovori raziskovalnih nalog Mladi za napredek Maribora,
9. 3.2023 (detrtek) - sestanek uditeljev MM,
9.3.2023 (detrtek) - Solsko tekmovanje v znanju poslovne matematike in statistike,
11.3.2023 (sobota) - drZavno tekmovanje iz programiranja ZOTKS,
11.3.2023 (sobota) - drZavno tekmovanje s podrodja sloven5dine za Cankarjevo tekmovanje,
15.3.2023 (sreda) - regijsko tekmovanje v znanju fizike,
16. 3.2023 (detrtek) - Solsko tekmovanje v znanju matematike,

2023 (sobota) - drZavno tekmovanje iz znanja biologije,
2023 (sobota) - drZavno tekmovanje mladih zgodovinarjev,
2023 (sobota) - maturantski ples,

do 27 .3.2023 - izmenjava s Poljsko (naSi dijaki potujejo na Poljsko),
2023 (detrtek) - Solsko tekmovanje v znanju ekonomije,
2023 (Eetrtek) - glasbeni veder,

2023 (Eetrtek) - roditeljski sestanek zaMM,
2023 (&ffiek) - frankofonski dan v Celju,
2023 (petek) - drZavno tekmovanje v znanju psihologije,
2023 (sobota) - drZavno tekmovanje iz programiranja ACM,
2023 (torek) - zadnji rok za prijavo k splo5ni maturi,
2023 (sreda) - ekskurzija na Goridko za3.letnike,
2023 (petek) - koncert Drug'orkestra,

marec 2023 - ekskurzija v Bruselj,
marec/april 2023 - Spanska izmenjava,
marec 2023 - tredi deltekmovanja Generacija EURO,
marec 2023 - tekmovanje v peki francoskih sla5dic (>Macaron d'or<),
marec 2023 - predmaturitetni preizkus,
marec 2023 - nem5ka izmenjava,

April
l. 4.2023 (sobota) - koncert Drug'orkestra,
l. 4.2023 (sobota) - drZavno tekmovanje s podrodja geografrje,
6. 4.2023 (detrtek) - govorilne ure za star5e,

6. 4.2023 (detrtek) - ekskurzija na GoriEko za 3. letnike,
7 . 4.2023 (petek) - drZavno tekmovanje v znanju poslovne matematike in statistike,
10. 4.2023 (ponedeljek) - velikonodni ponedeljek,
I l. 4. do 18. 4 2023 - izpiti DELF,
12. 4.2023 (sreda) - drZavno tekmovanje iz znanja angleSdine za dijake 3. letnika,
13. 4.2023 (detrtek) - rok za oddajo seminarskih nalog, vaj, porodil za maturo,
14. 4.2023 (petek) - kulturni maraton,
14. 4.2023 (petek) - drZavno tekmovanje v znanju ekonomije,
14. 4.2023 (petek) - zakljudek pouka zaMM2,
15. 4.2023 (sobota) - drZavno tekmovanje v znanju fizike,
15. 4.2023 (sobota) - drZavno tekmovanje izznanja Span5dine,

17. 4.2023 (ponedeljek) - ekskurzija na Primorsko za dijake 3. letnikov pri izbirni geografiji,
17 . 4. do 21. 4.2023 - kongres AEHT - European association of hotel and tourism schools,
21. 4.2023 (petek) - dan Sole,

21. 4. do 23. 4.2023 - filmski vikend,
22. 4.2023 (sobota) - drZavno tekmovanje v znanju matematike,
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24. 4.2023 (ponedeljek) - festival >F€te de la musique< (Praznik glasbe),
27.4.2023 - 19. 5. 2023 - matura zaMM2,
28. 4.2023 - prvomajske poditnice,
april2023 - tretji del tekmovanja Statistidne igre,

Maj
4.5.2023 (detrtek) - matura SLO - esej,
4. 5.2023 (detrtek) - govorilne ute za star5e,

4. 5.2023 (detrtek) - ekskurzija v RogaSko Slatino, Krapino in muzej Pangea za I . letnike,
5 . 5 . 2023 (petek) - 3. izbirni test za MMO,
6. 5 . 2023 (sobota) - drZavno tekmovanje iz znanja kemije za Preglove plakete,
9. 5.2023 (torek) - ekskurzija v Roga5ko Slatino, Krapino in muzej Pangea za I . letnike,
15. 5.2023 (ponedeljek) - obisk DZ in HiSe EU v okviru aktivnega drZavljanstva,
15. 5. 2023 (ponedeljek) - drZavno sredanje mladih raziskovalcev Slovenije,
17 . 5.2023 (sreda) - dan frankofonije,
18. 5.2023 (detrtek) - ocenjevalna konferenca za 4.letnike,
18. 5.2023 (detrtek) - predaja kljuda,
19. 5.2023 (petek) - zakljudek pouka 4. letniki,
19. 5.2023 (petek) - oddati prijave za predmetne izpite (4. letnik),
19. 5.2023 (petek) - obisk DZ in HiSe EU v okviru aktivnega drZavljanstva,
22. 5.2023 (ponedeljek) - razdelitev sprideval za 4. letnike,
23. 5. do 25. 5. 2023 - predmetni izpiti za 4. letnike,
25. 5.2023 (detrtek) - premiera filmske Sole,

27 . 5.2023 (sobota) - matura ANG,
29. 5. 2023 (ponedeljek) - matura SLO - izpitna pola2,
30. 5.2023 (torek) - matura FIL, PSI, SOC,
31. 5. 2023 (sreda) - matura KEM,
maj 2023 - Spanska izmenjava,
maj 2023 - drZavno tekmovanje iz znanja kitajskega jezika,

Junij
1.6.2023 (detrtek) - matura GEO,
2. 6.2023 (petek) - matura EKO, GLA
3. 6.2023 (sobota) - matura MAT,
5. 6.2023 (ponedeljek) - maturaUZG,
5. 6. do 9.6.2023 - IA teden za dijake MMl,
6. 6.2023 (torek) - matura NEM, FRA*,
7. 6.2023 (sreda) - maturaZGO,
8. 6. in 9. 6. 2023 - biolo5ka ekskurzija v PortoroZ za dijake MM 1,

9. 6.2023 (petek) - matura BIO,
12.6.2023 (ponedeljek) - matura INF, FRA*,
12. 6. 2023 - 21. 6. 2023 - ustni izpiti mature,
13.6.2023 (torek) - matura SPA, FRA*,
1 4. 6. 2023 (sreda) - matura FlZ,
14. 6.2023 (sreda) - podelitev >kljudev< IL gimnazije Maribor,
15. 6. 2023 (detrtek) - sredanje s star5i dijakov novega MM l,
21. 6.2023 (sreda) - Sportni dan,
22. 6. 2023 (detrtek) - ocenjevalna konferenc a l.-3. letniki in MM I,
22. 6.2023 (detrtek) - sestanek uditeljev MM,
23. 6.2023 (petek) - zakljudek pouka in delitev sprideval za l.-3.letnike in MM l,
23. 6.2023 (petek) - prijave za popravne, dopolnilne izpite ( I .-4. letnik) ter predmetne izpite (3
letnik),
23. 6.2023 (petek) - objava razporedov za popravne, predmetne, dopolnilne izpite,
25. 6.2023 (nedelja) - dan drZavnosti,
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26. 6.2023 (ponedeljek) - popravni, dopolnilni izpiti (l .-4. Ietnik), predmetni izpiti (3. letnik),
27. 6.2023 (torek) - popravni, dopolnilni izpiti (1.-4. letnik), predmetni izpiti (3. letnik),
28. 6. 2023 (sreda) - popravni, dopolnilni izpiti (1.-4. letnik), predmetni izpiti (3. letnik),
29.6.2023 (detrtek) - popravni, dopolnilni izpiti (1.-4. letnik), predmetni izpiti (3. letnik),
30. 6.2023 (petek) - zakljudna konferenca,
juni12022 - tekmovanje MGSC v Beogradu,

Julij
6.7.2023 (detrtek) - rezultati MM,
10.7 .2023 (ponedeljek) - seznanitev kandidatov z uspehom pri splo5ni maturi,
10. 7. do 12.7 .2023 - E-vpogledi v izpitno dokumentacijo,
11 .7 .2023 (torek) - zadnji rok za prijavo k jesenski maturi,
12. 7 .2023 (sreda) - oddati prijave za popravne, dopolnilne izpite ( I . - 4. let.),
12. 7 .2023 (sreda) - objava razporeda za popravne in dopolnilne izpite za 1. - 4. letnik in predmetne
izpite (3. let.),
julij 2023 - finale tekmovanja Mathematics without borders,

Avgust
16. 8.2023 (sreda) - popravni, dopolnilni izpiti za 4. letnik,

2023 (detrtek) - popravni, dopolnilni izpiti za 4. letnik,
2023 (petek) - popravni, dopolnilni izpiti za 4. letnik,
2023 (ponedeljek) - uvodna konferenca ob 9.00,
2023 (sreda) - popravni, dopolnilni izpiti za l.-3. letnik,
2023 (sreda) - matura SLO,
2023 - 28. 8. 2023 - sestanki aktivov,
2022 (tetrtek) - popravni, dopolnilni izpiti za I .-3. letnik,
2023 (d,etrtek) - matura MAT,
2023 - 1.9.2023 - ustni izpitimature,
2023 (petek) - popravni, dopolnilni izpiti za 1.-3. letnik,
2023 (petek) - matura tuji jeziki in izbirni predmeti,
2023 (sobota) - matura tujijeziki in izbirni predmeti,
2023 (ponedeljek) - matura tuji jeziki in izbirni predmeti,
2023 (torek) - matura tujijeziki in izbirni predmeti,
2023 (sreda) - matura tuji jeziki in izbirni predmeti,
2023 (sreda) - uvodna konferenca za novo Solsko leto ob 9.00
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6 DELO VODSTYENIH IN STROKOVI\IH DELAVCEV
6.1 Plan in program dela ravnatelja in pomodnice ravnatelja
6.1.1 Podroije pedago5kegavodenja
Nadrtovanje vzgojno-izobraZevalnega dela:

priprava LDN (ulij, avgust, september 2022),
priprave in koordiniranje izdelave tematskih priprav, letnih priprav in nadrtov dela aktivov (ulij,
avgust 2022),
priprava nadrta izobraLevanja strokovnih delavcev (september 2022, avgust2023),
priprava programa mednarodnega sodelovanja (september 2022) in
priprava nadrta samoevalvacije vzgojno-izobraievalnega dela (september 2022-januar 2023).

6.1.2 Spremljanje vzgojno-izobraZevalnega dela
hospitacijska dejavnost obsega spremljanje pouka uditeljev preko programa hospitacij, ki bo
narejen vsak mesec vnaprej. Hospitacije bodo nenajavljene. Po hospitacijah bodo opravljeni
individualni razgovori z uditelj i,
analiza dela posameznih aktivov ob konferendnih obdobjih: ob konferendnih obdobjih bodo
sestanki z aktivi. Osnovni poudarek bo pregled realizacije letnih priprav, analiza pisnega
preverjanja znanla, analiza oblik in metod dela, nadrtovanje vzgojno-izobraLevalnega dela
(tematske priprave, letne priprave) in izvajanje pravil preverjanja in ocenjevanja,
ob konferendnem obdobju bodo sestanki z razredniki z namenom pregleda udnega uspeha
razredov,
vsake tri mesece bodo sestanki z uditelji maturitetnih predmetov z namenom pregleda priprav
na maturo in pripravljenosti dijakov na maturo,
pregled porodila razrednih sestankov ob konferendnih obdobjih,
spremljanje intajanja koncepta delaz nadarjenimi in
sprem lj anj e izostaj anj a dij akov.

6.1.3 Analitiino delo
Potekalo bo ob sodelovanju Solske svetovalne sluZbe. Osnovna podrodja analiz so naslednja:

analiza Solskega uspeha in rezultatov vpisanih novincev,
analiza rezu ltatov mature,
analiza dela dijakov s posebnimi potrebami,

analiziranje udnega uspeha ob konferendnem obdobju in koncu pouka,

analiziranje uspeha po posameznih aktivih,
analiziranj e izvedbe predmetnika,
analiziranj e izostaj anja,

analiziranj e udeleZbe na ob5ol sk ih dej avnosti h,

analiza sodelovanja z okoljem,
analiza sodelovanja z mediji in
analiza vpisa dijakov na univerze.

6.1.4 Podroijemenedimenta
priprava finandnega nadrta: zaradi zaostrenih finandnih razmer bo potrebno zelo natandno
nadrtovanje sredstev in zelo natanden in sproten pregled porabe sredstev. Finandni nadrt bo
pripravlj en februarja 2023,
priprava nadrta i nve stic ij ske ga v zdrLev anj a i n nabave udne tehno logij e,

priprava prijav na razpise MIZS, ZRSS, Mestne obdine Maribor, evropske projekte,
priprava kadrovskih potreb,
priprava predlogov za napredovanje,
priprava pred logov mednarodnega sodelovanj a ob sodelovanj u ud itelj ev,
priprava sponzorskega sklada,
priprava prostovoljnega prispevka star5ev in
pomod privodenju MKUD.
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6.2 Samoevalvacija dela Sole
Samoevalvacija dela Sole predstavlja pomemben mehanizem zagotavljanja kakovosti dela Sole.

Osredotodena je na intajanje vzgojno-izobraZevalnega dela. Podrodje samoevalvacije v tem Solskem
letu je uienje in pouievanje. V samoevalvacijo bodo vkljudeni dijaki, uditelji in star5i dijakov. Izvedli
pa bomo tudi ocenjevanje dela uditeljev. Spletne vpra5alnike bomo pripravili do januarja2023, izvedba
samoevalvacije pa bo potekala v marcu in aprilu 2023. Samoevalvacijo bosta izvedla Tja5a Lepo5a,

Solska svetovalna delavka, in ravnatelj Sole.

6.3 Delo uiiteljskega zbora
Uditeljski zbor deluje v obliki konferenc, na katerih potekata rzptava in odlodanje o Ze pripravljenih
re5itvah, ki nastajajo v aktivih in komisijah izbranih uditeljev. Uditeljski zbor odloda o zadevah, ki so v
njegovi pristojnosti in jih doloda ZOFVI.

6.4 Delo razrednikov
Delo razrednikov poteka v obliki:

razrednih ur (vsaj enkrat na l4 dni ena pedago5ka ura). Solska svetovalna sluZbaje pripravila
program tematskih razrednih ur, ki jih bodo na razrednih urah izvedli svetovalna sluZba,
razredniki in zunanji izvajalci. Na razrednih urah prav tako poteka sprotno re5evanje razredne
problematike (izostajanje, ocenjevanje, vzgojna problematika), razrednik ob sodelovanju
dijakov in svetovalne sluZbe pripraviteme, ki obravnavajo aktualne probleme.

roditeljskih sestankov (dva skupna roditeljska sestanka letno - septembra in aprila - 4. letniki),
razredni roditeljski sestanki po koncu prvega ocenjevalnega obdobja vjanuarju 2022 in
govorilnih ur (popoldanske ob detrtkih - 5-krat letno, enkrat tedensko v dopoldanskem dasu).

6.5 Delo strokovnih aktivov
Delo strokovnih aktivov bo potekalo v obliki rednih sestankov, pri demer bosta najmanj dva sestanka
letno, na katerih bo prisoten ravnatelj. Namen teh sestankov je analiza skladnosti doseZenega dela s

tematskimi pripravami in letnimi pripravami, primerjava oblik in metod preverjanja in ocenjevanja in
nadrtovanje dela v naslednjem Solskem letu.

Vodje strokovnih aktivov:
Sloven5dina:
Matematika:
AngleSdina:
NemSdina:
Franco5dina, SpanSdina:

Informatika:
Fizika:
Kemija:
Biologija:
Zgo dov in a, ge o grafrj a :

Sociologij a, psihologij a, fi lozofija:
I ikovna vzgoja, glasbena vzgoja:
Sportna vzgoja:

@t

Boris Svetel
Ana PoZgan

Nina Ore5kovid
Nata5a Le5nik Strafela
Karmen Kaudid
Mirko Pe5ec

MatjaZ erdek
Sanja Cvar
Katja Holnthaner Zorec
Vesna Vervega
Janina Curk
Viljem Babid
Dejan Korotaj

Prav tako bodo potekali sestanki, na katerih ne bo prisoten ravnatelj, in bodo namenjeni strokovni
posebnosti posameznih aktivov.
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6.6 lzobraLevanje strokovnih delavcev
V Solskem \etu202212023 je planirano naslednje izobraLevanje uditeljev na seminarjih

Predmet Stevilo uCiteliev Stevilo seminariev
SLO 6 5

MAT 6 J

INF I I

ANG 8 2

NEM 4 2

Sp,c,
2 2

FRA
KEM 5 2

BIO 3 I
FIZ J 2

cEo 2 I
SOC I 2

EKO I I
FIL 2 J

UME 2 J

Celotni uliteliski zbor 1) ,,

11 32

Tabela l0: Planirano izobrailevanje uditeljev na seminarjih

7 SODELOVANJE Z OKOLJEM
7.1 Sodelovanje z visoko5olskimi organizacijami
II. gimnazija Maribor bo sodelovala s slovenskimi univerzami na podrodju informiranja dijakov o
moZnostih Studija.

V Solskem l.etu202212023 bo sodelovanje zUniverzo v Mariboru potekalo na podrodju informiranja
dijakov o Studiju na Univerzi v Mariboru ter vkljudevanja univerzitetnih uditeljev kot mentorjev pri
raziskovalnih nalogah. Pripravljena bodo predavanja univerzitetnih uditeljev v okviru Pomladi na II.
gimnaziji Maribor.

V Solskem letu202212023 bomo nadaljevali sodelovanje s FKKT UM na nadin, da:

svojim najboljSim dijakom omogodimo delo v njihovih raziskovalnih laboratorijih,
profesorji, zaposleni na FKKT UM, preko predavanj in praktidnih delavnic naSim dijakom
predstavijo trenutno aktualne teme in trende na podrodju raziskovalne dejavnosti in
sodelovanje pri pripravi dijakov na mednarodna tekmovanja (pomod pri teoretidnih in praktidnih
pripravah).

Sodelovanje bo potekalo tudi z Medicinsko fakulteto in Fakulteto za kmetijstvo in biosistemske vede
Univerze v Mariboru. Nadaljevalo se bo sodelovanje s tujimi univerzami pri informiranju na5ih dijakov
o moZnostih Studija.

V okviru projektnih in raziskovalnih aktivnosti bo v Solskem \etu202212023 potekalo sodelovanje z:

Univerzo v Ljubljani - Fakulteto za kemljo in kemijsko tehnologijo (priprave dijakov na
mednarodna tekmovanja); In5titutom JoZef Stefan - eksperimentalna kemija in
Fakulteto z.a matematiko in fiziko, Univerze v Ljubljani (priprave dijakov na mednarodna
tekmovanja).

7.2 Sodelovanje z drugimi Solami
Sodelovanje bo potekalo v okviru opisanega programa mednarodnega sodelovanja. Nadaljevala se bo
izmenjava z deveto5olci Osnovne Sole Trnovo iz Ljubljane z enim izmed na5ih drugih letnikov II.
gimnazije Maribor. Datuma izmenjave bosta dolodena naknadno. Na novo uvajamo enotedensko dija5ko
izmenjavo z Gimnazijo BeZigrad.

@T
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7.3 Sodelovanje z Mestno obiino Maribor
II. gimnazija Maribor se bo vkljudevala v razpise Mestne obdine Maribor s podrodja kulture in Spofta,
gibanja Mladi zanapredek Maribora ter v mestne aktivnosti, namenjene mladim.

7.4 Sodelovanje z zdravstveno sluZbo
Organizirani bodo sistematidni zdravstveni pregledi zadijake f . in 3. letnikov, zadijake2. in 4.letnikov
pa bodo organizirani kontrolni zdravstveni pregledi. Po pregledih je Sola seznanjena z zdravstvenim
porodilom, ki ga bo uditeljski zbor obravnaval na konferenci. V okviru OIV bodo za dijake pripravljena
predavanja s podrodja zdravstva. Dijaki se bodo udeleZili krvodajalskih akcij v sodelovanju z
Univerzitetnim klinidnim centrom Maribor.

7.5 Sodelovanje zZavodom RS za Solstvo
Sodelovanje z ZRSS bo potekalo z udeleZevanjem uditeljev na Studijskih skupinah, seminarjih in preko
individualnih povezav s svetovalci ZRSS. Nadaljevalo se bo sodelovanje v projektu Dvig digitalnih
kompetenc (DDK).

7.6 Sodelovanje z Ministrstvom zanobrailevanje, znanost, kulturo in Sport
Sodelovanje bo potekalo znotraj zakonsko dolodenih okvirov in pristojnosti.

7.7 Sodelovanjev nrezi s Sportnimi razredi
II. gimnazija Maribor bo sodelovala v projektu OKS Solanje dijakov Sportnikov in projektu Dvojna
kariera, v katerega so vkljudeni najperspektivnejSi Sportniki II. gimnazije Maribor.

Doseganje visokih rezultatov v Sportu in Soli zahteva popolni suport Sportniku tudi v psihofizidnem
smislu, zato Le vrsto let sodelujemo z tStvt Univerze v Mariboru, MF, ki bo v leto5njem Solskem letu
poskrbel za naSe dijake Sportnike, ne le ob po5kodbah, ampak tudi za njihov psiholo5ki trening in
psiholoSko svetovanje.

Da bi bilo delo dim bolj kakovostno, smo v to podporo vkljudili tudi Center za medicinsko rehabilitacijo
Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca.

Za sodelovanje s Centrom za medicinsko rehabilitacijo bo skrbel Dejan Korotaj, zapovezavo z ISU
UM, MF pa Renato Kuzman.

Sredstva za preglede pri specialistih po po5kodbah, terapevtske in psiholo5ke obravnave, pri zgoraj
navedenih organizacijah, pridobivamo vsako leto na razpisu Fundacije za Sport, ki nam je za letos Ze

potrdil znesek v vi5ini 4.300 EUR, potem ko bomo posredovali Porodilo, katerega rok za oddajo je 20.
11.2022.

7.8 Sodelovanje z dijaki in dija5ko skupnostjo
Vkljudevanje dijakov v Zivljenje Sole je eden izmed pogojev za uspe5no delo Sole. Dijaki se bodo
vkljudevali v odlodanje o delu Sole na dva nadina:

oddeldne konference ob konferendnih obdobjih, na katerih analizirajo vzgojno-izobraZevalno
delo v preteklem konferendnem obdobju in sproZajo pobude za spremembe in izbolj5ave, in
redni mesedni sestanki dija5ke skupnosti, ki bodo namenjeni sproZanju iniciativ, posebej na
podrodju izven5olskega dela, in dajanju pobud, ki so v interesu vseh dijakov. Prav tako bo
dija5ka skupnost analizirala irvajanje letnega delovnega nadrta Sole in sodelovala pri njegovi
pripravi.

7.9 Sodelovanje s star5i
Potekalo bo preko naslednjih oblik:

govorilne ure: potekale bodo na daljavo,
dva skupna roditeljska sestanka (september 2021: razen prvih letnikov na daljavo) april 2022 -
4. letniki, na daljavo,
svet starSev: ffije sestanki z namenom sodelovanja in sproZanja pobud, analiziranja dela Sole in
sodelovanja pri nekaterih aktivnostih - posebej pri Pomladi na II. gimnaziji Maribor;
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ll. gimnazija Maribor
Letni delovni nadrt za

5olsko leto 2022/2023

pridobivanja soglasja za izbor delovnih zvezkov; pridobivanja mnenja o Porodilu o delu II.
gimnazije Maribor in Letnem delovnem nadrtu II. gimnazije Maribor,
upravni odbor prostovoljnega prispevka star5ev: v Solskem letu 202212023 se bo nadaljevalo
izvajanje prostovoljnega prispevka star5ev. Program prispevka je v juniju 2021 sprejel upravni
odbor. Program v letu 202212023 predvideva pridobitev sredstev v viSini 65.000,00 EUR. V
letoSnjem Solskem letu bo ponovno del sredstev (5.000,00 EUR) namenjen za pomod socialno
ogroZenim dijakom, 60.000,00 EUR pa bo namenjenih razvijanju ustvarjalnosti. Upravni odbor
bo skrbel za dosledno izvajanje sprejetega nadrta porabe sredstev in za nadzor namenskosti
sredstev,

vkljudevanje star5ev v delo sveta Sole.

8 MATERIALNI POGOJI
V 5olskem letu 202212023 bo potekalo izboljSanje pogo.iev na podrodju izobraLevalne tehnologije in
radunalniSke opreme. Natanden nadrt je razviden v Finandnem nadrtu za leto 2021 ter v Finandnem
nadrtu2022.

g SPREMLJANJE IZVAJANJA LETNEGA DELOVNEGA NAERTA
Spremljanje izvajanja letnega delovnega nadrta bo potekalo na naslednjih ravneh:

individualno: razgovori z uditelji in z vodstvom Sole,

sestanki strokovnih aktivov: spremljanje strokovnega dela v aktivih trikrat letno,
konference uditeljskega zbora ob konferendnih obdobjih: pregled doseZenih rezultatov in ocena
vzgojno-izobraZevalnega dela v preteklem obdobju in celotnem Solskem letu,
sestanki projektnih svetov z ravnateljem,
sestanki dija5ke skupnosti: ocena dela in dajanje pobud,

sestanki sveta starSev: ocena dela v posameznih obdobjih in
sestanki sveta Sole: ocena dela v skladu s pristojnostmi sveta, ki jih doloda ZOFVI.

Sprejeto na seji sveta Sole 12. oktobra2022 Predsednica sveta Sole:

Barbara Bedenik
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