LETNI DELOVNI NAČRT
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šolsko leto 2019/2020
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Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška
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1. Uvod
Letni delovni načrt (LDN) je osnovni dokument Škofijske gimnazije Antona Martina Slomška, s katerim
se določijo in opredelijo vse dejavnosti zajete v programu, ki ga je sprejel Strokovni svet Republike
Slovenije za vzgojo in izobraževanje in tudi vse dodatne dejavnosti, ki jih je potrdil Upravni odbor ZAMS
na seji dne 26. 9. 2019.
V šolskem letu 2019/2020 se je na Škofijsko gimnazijo Antona Martina Slomška vpisalo v prvi letnik 65
dijakov. Od vpisanih je 41 deklet in 24 fantov. V drugi letnik je vpisanih 77 dijakov, od tega 51 deklet in
26 fantov. V tretji letnik je vpisanih 84 dijakov, od tega 63 deklet in 21 fantov. V četrti letnik je vpisanih
92 dijakov, od tega 62 deklet in 30 fantov. Tako je na šoli v tem šolskem letu 318 dijakov, od tega 32 %
fantov in 68 % deklet. V šolskem letu 2019/2020 bo poučevalo 35 učiteljev, od tega je 27 učiteljev redno
zaposlenih s polnim in 8 s krajšim delovnim časom. Za polni delovni čas so zaposleni tudi ravnatelj,
laborantka, svetovalka, tajnik, hišnik in tri čistilke, za krajši delovni čas od polnega pa računovodja,
knjižničarka in en spremljevalec dijaka s posebnimi potrebami.
V letošnjem šolskem letu nadaljujemo z vpeljavo posodobljenega predmetnika gimnazije z namenom
boljše prilagoditve učnega procesa dijakom. Za 3. in 4. letnik velja do sklepa šolanja obstoječa oblika
predmetnika in obveznih izbirnih vsebin (OIV), za 1. in 2. letnik pa velja naslednji posodobljeni
predmetnik:
Predmet
Vera in kultura
Slovenščina
Matematika
Prvi tuji jezik1)
Drugi tuji jezik2)
Zgodovina
Športna vzgoja
Glasba
Likovna umetnost
Geografija
Biologija
Kemija
Fizika
Psihologija
Sociologija
Filozofija
Informatika
Izbirni predmeti**
OIV (letno število ur)
Skupaj ur na teden

Letnik s tedenskim številom ur
1.

2.

3.

4.

Skupaj ur

2
4
4
3
3
2
3
1.5
1.5
2
2
2
2
1
90
33

2
4
4
3
3
2
3
2
2
2
3
2
1
90
33

2
4
4
3
3
2
3
2
2
2
3
2
1
90
33

1
5
5
4
3
2
3
1
9
30
33

245
595
595
455
420
280
420
52+(18*)
52+(18*)
210
210
210
210
70
70
70
70
385
300

1) Prvi tuji jezik: angleščina, nemščina.
2) Drugi tuji jezik: nemščina, angleščina, španščina.
* 18 ur glasbe in 18 ur likovne umetnosti se izvaja v okviru obveznega dela Obveznih izbirnih vsebin.
** Izbirni predmeti v 1. letniku so: latinščina, študij okolja, športna vzgoja (za dijake športnike, izvede se v obliki taborov). Izbirni
predmeti v 2. letniku so: latinščina, študij okolja, športna vzgoja (za dijake športnike, izvede se v obliki taborov), umetnostna
zgodovina, informatika. Izbirni predmeti v 4. letniku so izbirni predmeti na maturi.
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2. Skupine dijakov
2.1 Struktura dijakov po učnem uspehu na dan 31. 8. 2018 (šolsko leto 2018/19)

Celotna šola

2.2 Struktura dijakov po izbiri prvega tujega jezika 2019/20
1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

62
3
65

71
6
77

82
2
84

88
4
92

angleščina
nemščina
Skupaj

2.3 Struktura dijakov po izbiri drugega tujega jezika 2019/20
1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

3
48
14
65

6
62
9
77

2
67
15
84

4
75
13
92

angleščina
nemščina
španščina
Skupaj

2.4 Za izbirne predmete se je v letu 2019/20 odločilo naslednje število dijakov

latinščina
SVS+KIC
študij okolja
šport
umetnostna zgodovina
informatika
Skupaj

1. letnik

2. letnik

3. letnik

22
0
9
32
0
0
63

15
0
12
39
0
10
76

7
32
17
30
0
0
86

Opomba: Dijakom z vzporednim izobraževanjem ni potrebno izbrati nobenega izbirnega predmeta.
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BIO

KEM

FIZ

ZGO

GEO

SOC

INF

PSI

UZG

FIL

ŠPA

SLO

2.5 Razpored predmetov na maturi v 2019/20

4.a

22

18

4

14

4

3

1

0

1

6

4

6

0

0

3

11

8

5

4.b

21

14

7

11 10

0

1

4

2

6

5

4

0

4

3

10

2

2

4.c

22

18

4

13

9

0

0

0

3

6

6

4

2

1

1

13

5

1

4.d

27

20

7

13 14

0

0

0

4

10

7

6

3

6

4

12

1

0

70 22 51 37

3

2

4

10

28

22

20

5

11

11

46

16

8

Skupaj 92

MAT

ANG

NEM

O

V

O

V

O

V

O+V

3. Razredniki in dežurstva učiteljev
3.1 Razredniki
1.a
Marko Grobler

1.b
Urška Koren

1.c
Nikola Bistrović

2.a
mag. Milanka Sobočan

2.b
mag. Damjana Krivec Čarman

2.c
Andreja Vidmar

3.a
Manica Medved
4.a
Mojca Tomšič

3.b
Bojana Panevski
4.b
Mojca Kelbič Đajić

3.c
Bernardka Radej
4.c
Monika Walter

4.d
Alenka Bratuša

3.2 Dežurstva učiteljev
DAN V
TEDNU
Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
Petek

1. odmor za malico
mag. Jožica Brecl
Barbara Babšek
Tadej Kušar
Andreja Navršnik Kačič
dr. Mihael Gojkošek
Anica Lorenčič Rukav
Helena Gornik
Tadej Kušar
Andreja Navršnik Kačič
Andreja Šverc

DEJAVNOSTI IN DEŽURNI UČITELJI
2. odmor za malico
Celodnevno šola in okolica
dr. Ivo Kerže
Barbara Babšek
Vlasta Praprotnik
Karmen Hebar
Maja Tuš Kolarič
mag. Jožica Brecl
Mirko Đukić
Vida Ifko
Karmen Hebar
Danijela Žegarac
Peter Medved
dr. Ivo Kerže
Barbara Babšek
dr. Mihael Gojkošek
Vida Ifko
Marija Repina
Mirko Đukić
Maja Tuš Kolarič
Peter Medved
Anica Lorenčič Rukav
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4. Kadrovska zasedba
4.1 Redno zaposleni učitelji
Učitelj

Predmet

1

Barbara Babšek

psihologija

2

Nikola Bistrović

športna vzgoja

3

Alenka Bratuša

slovenščina

4

mag. Jožica Brecl

biologija, študij okolja

5

Mirko Đukić

informatika

6

dr. Mihael Gojkošek

fizika

7

Helena Gornik

španščina

8

Marko Grobler

nemščina

9

Karmen Hebar

matematika

10 Vida Ifko

slovenščina

11 Martina Ješovnik

latinščina, pevski zbor

12 Mojca Kelbič Đajić

geografija

13 dr. Ivo Kerže

filozofija

14 Urška Koren

matematika

15 mag. Damjana Krivec Čarman

zgodovina

16 Tadej Kušar

glasba

17 Anica Lorenčič Rukav

biologija, kemija

18 Manica Medved

nemščina

19 Peter Medved

športna vzgoja

20 Sebastjan Mihajlović

športna vzgoja

21 Andreja Navršnik Kačič

kemija

22 Bojana Panevski

angleščina

23 Fani Pečar

vera in kultura

24 dr. Mateja Pevec Rozman

vera in kultura

25 Vlasta Praprotnik

slovenščina

26 Bernardka Radej

sociologija, geografija

27 Marija Repina

zgodovina, geografija

28 Robi Sekavčnik

vera in kultura

29 mag. Milanka Sobočan

nemščina

30 Andreja Šverc

športna vzgoja

31 Mojca Tomšič

matematika

32 Maja Tuš Kolarič

likovna umetnost, zgodovina umetnosti

33 Andreja Vidmar

angleščina

34 Monika Walter

slovenščina

35 Danijela Žegarac

angleščina

Od tega je 27 učiteljev redno zaposlenih s polnim in 8 s krajšim delovnim časom.
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4.2 Drugi zaposleni delavci
Ime in priimek

Delovno mesto

dr. Samo Repolusk

ravnatelj

Alenka Tarkuš

svetovalka

Bojana Eisenhut

knjižničarka

Brigita Žaucer

laborantka

Jože Roškar

tajnik

Aljoša Pisnik

hišnik

Zmago Potočnik

računovodja

Jože Juhart

vzdrževalec opreme in računalničar

Olga Fišer

čistilka

Helena Štifter / Tanja Kocmut (nadom.) čistilka
Petra Štifter

čistilka

Goran Mangotić

spremljevalec dijaka s posebnimi potrebami

4.3 Zaposlitve profesorjev na projektih






Manica Medved, koordinatorica projekta Inovativna učna okolja
Karmen Hebar, koordinatorica projekta Podjetnost v gimnaziji
Nikola Bistrović, član ŠRT Podjetnost v gimnaziji
Alenka Bratuša, član ŠRT Podjetnost v gimnaziji
Urška Koren, član ŠRT Podjetnost v gimnaziji

5. Materialni pogoji in organizacija pouka
Pouk in druge dejavnosti potekajo v zgradbi Škofijske gimnazije Antona Martina Slomška na Vrbanski
cesti 30 v Mariboru. Na šoli imamo matične učilnice za 3. c in 4. d oddelek, s katerimi zagotavljamo
varnost lastnine dijakov in učinkovitost načrtovanja dela z IKT. Na šoli imamo namenske učilnice za
geografijo, zgodovino, angleščino in nemščino, kjer se pri urah stalno uporabljajo specifični učni
pripomočki (I/14 – nemščina, I/9 angleščina, II/5 zgodovina, II/2 slovenščina, III/1 nemščina, III/4
geografija). Na voljo imamo naslednje specializirane učilnice: učilnico za fiziko v prvem nadstropju,
učilnico za biologijo in računalniško učilnico v drugem nadstropju, učilnico za kemijo ter glasbeno in
likovno učilnico v tretjem nadstropju. Imamo tudi športno dvorano s tremi vadbenimi prostori. Dijaki
imajo na razpolago kapelo in večnamensko dvorano.
Pouk poteka enoizmensko od 7:10 do 15:50. Odmori trajajo po 5 minut. Glavni odmor za prvi in drugi
letnik je med 9:35 in 10:05, za tretji in četrti letnik pa med 10:25 in 10:55. Od 7:10 do 7:55 so priprave
na maturo, izbirni predmeti in laboratorijske vaje. Prva ura je zaradi duhovne misli daljša za 5 minut. V
nižjih letnikih traja pouk običajno do 14:10, izjemoma do 15:00, v 4. letniku pa lahko priprave na maturo
pri izbirnih predmetih trajajo tudi do 15:50. Dijaki imajo praviloma po pouku možnost za individualne
pogovorne ure s profesorji, vedno pa tudi s svetovalno delavko in ravnateljem.
V šoli imamo kuhinjo in jedilnico, v kateri se lahko dijaki v časovno ločenih skupinah za 1. in 2. ter 3. in
4. letnik okrepčajo v 30-minutnem odmoru. Ponudba v jedilnici obsega tako hladno kot toplo malico in
kosilo ter možnost izbire vegetarijanskega menija.
Posebnost dela na gimnaziji so inovativni oddelki (po en oddelek v vsakem letniku), kjer učitelji posebej
vpeljujejo inovativne pristope k poučevanju. Inovativnost poučevanja in učenja pa ne pomeni zgolj
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uporabo digitalnih medijev in pametnih naprav, ampak predvsem spodbujanje raznolikih pristopov k
učenju in aktivno udeležbo dijakov pri izgradnji znanja.
Redne šolske dejavnosti, pouk, športni in kulturni dnevi ter razne prireditve bodo potekali v skladu z
veljavnim šolskim koledarjem, ki ga predpiše MIZŠ in dopolnimo v učiteljskem zboru. Enako so
organizirane tudi počitnice, drugi prosti dnevi pa v skladu z datumi državnih in drugih praznikov. Dodatna
prosta dneva sta Sveti večer in Veliki petek. Pouk poteka po urniku, ki je razviden na spletni strani šole
in objavljen v eAsistentu.
Popravni in drugi izpiti bodo organizirani v obliki in v času, kot so predpisani z zakonodajo. Matura bo
potekala po maturitetnem koledarju, ki ga določita MIZŠ in Državni izpitni center.

6. Duhovno življenje na šoli
Duhovna razsežnost je vgrajena v temelje vizije Škofijske gimnazije Antona Martina Slomška. Krščanska
duhovnost daje pečat celotnemu vzgojnemu in izobraževalnemu prizadevanju. V šolskem letu
2019/2020 bomo za duhovno življenje, v sodelovanju z dijaki na šoli, skrbeli predvsem člani aktiva
dušeslovja (vera in kultura) ter mentorici dijaške skupnosti.
Organizirane oblike duhovnega življenja na naši šoli so:
 vsakodnevna duhovna misel na začetku prve ure oziroma šolskega dne (sodelujejo dijaki in
profesorji);
 pripravljene duhovne misli ob cerkvenih praznikih v sodelovanju z dijaško skupnostjo;
 aktivnosti v povezavi s Cerkvenim letom v sodelovanju z dijaško skupnostjo;
 seznanitev dijakov z vsebino in obliko katoliškega bogoslužja;
 obhajanje maše ob začetku (19. 9.) in zaključku šolskega leta (26. 5.), maše za življenje in
izročitev Mariji (6. 12.);
 obhajanje razrednih maš v okviru predmeta VIK ali razrednih ur v kapeli Zavoda;
 omogočena vsakodnevna priložnost za osebno molitev v kapeli Zavoda;
 organizirana oblika molitve v glavnem odmoru enkrat tedensko;
 duhovna in izobraževalna srečanja v okviru predmeta vera in kultura;
 duhovne vaje po en vikend med šolskim letom in počitnicami;
 šolska svetovalka, psihologinja in profesorji vere in kulture so na voljo za duhovni pogovor in
osebno svetovanje;
 duhovni asistent je prisoten v dijaškem domu;
 informiranje in povabilo dijakov k dogajanju in aktivnostim, ki so za mlade organizirane s strani
škofije, župnij in slovenske Cerkve;
 spoznavno srečanje za dijake bodočega prvega letnika v prostorih gimnazije (spoznavni dnevi);
 interdisciplinarno sodelovanje pri pripravi in izvedbi projektnih dni;
 prireditve in proslave ob večjih cerkvenih praznikih (prireditve ob Miklavžu, Božiču, Novem letu,
Veliki noči in drugih praznikih);
 postna akcija zbiranja sredstev za različne aktualne potrebe;
 vzgoja in izobraževanje dijakov v okviru Slovenske šole za animatorje;
 srečanja z različnimi gosti.
Za dijake je obvezna udeležba na uvodni in zaključni sveti maši.
Mentorji in organizatorji so: Robi Sekavčnik, Barbara Babšek, dr. Ivo Kerže, Fani Pečar in dr. Mateja Pevec
Rozman.
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6.1. Posebne dejavnosti v okviru delovanja aktiva učiteljev dušeslovja
Dejavnost

Cilj dejavnosti

Aktivnost dijakov

Šola za
animatorje
ABC

- dijaki se usposobijo za
animiranje in delo z
mladimi,
- spoznajo animiranje
kot poklicanost in način
življenja mladega
kristjana.

• spoznava samega sebe
ter v sebi odkriva
animatorja,
• ima možnost, da se
oblikuje v zrelo osebnost,
• spozna delovanje in
pomen skupine,
• spozna značilnosti
mladostnika,
• uči se pravilnega
odzivanja na potrebe
mladostnika in skupine,
• spoznava značilnosti
medosebne komunikacije,
• spozna stopnje rasti
skupine in njenih članov,
• zazna možne ovire na
poti rasti,
• odkriva potrebo po
nenehnem načrtovanju,
• spozna širino
pastoralnega delovanja.

- osvežitev znanja,
pridobljenega na
programu ABC
animiranja,
- spoznavanje
mladostnika,
- načrtovanje,
- osebna graditev
animatorske
duhovnosti,
- iskanje osebne vloge v
župniji in v ŠgAMS,
- razvijanje talentov,
darov in sposobnosti.
- popestriti duhovno
življenje na šoli,
- spoznavanje različnih
vrst in načinov molitve,
- pomagati dijakom pri
razumevanju pomena
molitve, ločevanju med
nastopom in vodenjem
molitve, izgrajevanju
zdrave religiozne
samopodobe,

Šola za animatorje ČDE (2)
je oblikovana kot duhovna
obnova/duhovne vaje za
dijake, ki so že animatorji,
kot izziv in spodbuda za
rast v osebni zrelosti,
odgovornosti, odprtosti,
ljubezni do bližnjega in
iskanju poti do Jezusa.
Animatorji bodo osvežili in
nadgradili svoje znanje,
vsekakor pa bo veliko
priložnosti tudi za druženje.

-priprava
programa,
-koordiniranje
dela.

Robi
Sekavčnik

Dijaki, vključeni v
molitveno skupino, bodo v
zadnjih desetih minutah
glavnega odmora pripravili
kratko molitveno srečanje,
na katero bodo povabljeni
vsi dijaki šole.
Srečanja bodo potekala v
glavnem odmoru.

-pomoč pri
organizaciji in
oblikovanju
molitvenega
srečanja,
-seznanjanje z
različnimi
oblikami
molitve.

Ivo Kerže

Šola za
animatorje
ČDE

8 minut za
Jezusa –
molitvena
skupina

Aktivnost
učitelja
- vodenje šole,
-mentorstvo.

Mentor
Robi
Sekavčnik

Fani Pečar

Fani Pečar
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Spoznavni
dnevi

Misijonski
krožek

- pomagati dijakom, da
razvijejo oseben odnos
do molitve in
spoznavajo molitev kot
temelj aktivnega
duhovnega življenja
kristjana,
- omogočiti dijakom
konkretno izkušnjo
občestvene molitve.
- vpisanim dijakom
predstaviti šolo in šolski
utrip,
- ponuditi in spodbuditi
dijake k osebni rasti,
- spoznavanje in
druženje,
- animatorji pridobivajo
nove izkušnje in
utrjujejo svoje znanje.

- razvijanje čuta za
pomoč otrokom in
mladim v manj razvitih
deželah;
- odkrivanje resničnosti
življenja v manj
razvitem svetu;
- utrjevanje njihove
prostovoljne dejavnosti
in pomoč ljudem v
stiski;
- pomoč pri njihovi
osebni rasti;
- vzbujanje
ustvarjalnosti v njih za
iskanje pomoči
potrebnih;
- povezovanje skupine,
ki ima skupni cilj delati
dobro;

Prehod iz osnovne v
srednjo šolo je za vsakega
posameznika pomembna
prelomnica v življenju,
povezana s številnimi
novostmi. Konec meseca
junija oziroma v začetku
julija, izpeljemo spoznavne
dneve za novince, da bi
spoznavanje in navajanje
na novo okolje steklo čim
hitreje. Skupaj z animatorji
in profesorjema preživimo
dan in pol na naši šoli,
prespimo v dijaškem domu,
se drug drugemu
predstavimo ter stkemo
prijateljske vezi. Prvi koraki
v srednjo šolo so
septembra tako veliko lažji
in lepši.
- obisk župnij;
- izdelovanje plišastih
simbolov;
- promocija šole in krožka.

Priprava in
izpeljava
programa.

Fani Pečar
Robi
Sekavčnik
Mihael
Gojkošek
Martina
Ješovnik

- obisk župnij;
- mentorstvo
dijakom pri
izdelovanju
plišastih
simbolov za
prostovoljne
prispevke;
- iskanje in
navezava stika z
enim od
slovenskih
misijonarjev/mi
sijonark, ki
delujejo po
svetu;
- evidenca
prostovoljnih ur
in vnašanje v
sistem
Slovenske
filantropije.

Robi
Sekavčnik
Mojca
Kelbič Đajić
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- zbiranje prostovoljnih
prispevkov za izbran
misijon.
Animatorska Kot
animatorjem
skupina
katoliške gimnazije je
naš cilj predvsem v
sledenju
Slomškove
vizije, ko reče: »Če hočeš
druge vneti, moraš sam
goreti.« Zavedamo se,
da je dobro vzdušje
podlaga za dobro in
uspešno delo, zato
bomo skušali skozi vse
leto skrbeti za slednje na
različnih
področjih
gimnazije.




Mesečno srečanje
Mesečni projekt

Priprava
mesečnega
srečanja.

Martina
Ješovnik

Priprava
tedenskih
Nagovorov.
Koordinacija
mesečne
aktivnosti.

7. Prireditve na šoli in v organizaciji šole
Naslov prireditve

Odgovorna oseba

Datum

Božičnica v zaporu

Andreja Vidmar

december 2019

Božičnica

Ivan Štuhec in trije dijaki

23. 12. 2019

Razstave

Maja Tuš Kolarič

celotno šolsko leto

Maturantski ples

Alenka Bratuša in 4. d

1. 2. 2020

Informativna dneva

Alenka Tarkuš, Andreja Vidmar,
Alenka Bratuša, Samo Repolusk

14. in 15. 2. 2020

Gamsovanje

Andreja Vidmar in 2. c

20. 2. 2020

Popotniško-romarski oddih za starše in
profesorje, Pohod s starši in dijaki

mag. Damjana Krivec Čarman, mag.
Milanka Sobočan, Vlasta Praprotnik

7. 3. 2020
7. 6. 2020

Jaz, čas in domovina – znani slovenski
športniki

aktiv športnikov

24. 4. 2020

Predaja ključa

Mojca Tomšič in 4. a

25. 5. 2020

Zaključna akademija

Martina Ješovnik in aktiv humanistov 24. 6. 2020

Prireditev ob podelitvi maturitetnih
spričeval

Mojca Kelbič Đajić in 4. b

7.1

13. 7. 2020

Zadolžitve profesorjev v šolskem letu 2019/20

Maturantski ples (1. 2. 2020): razredniki 4. letnikov, koordinator Alenka Bratuša
Podelitev maturitetnih spričeval (13. 7. 2020): Mojca Kelbič Đajić
obvezna prisotnost vseh razrednikov
Predaja ključa (25. 5. 2020): Mojca Tomšič
Yearbook: Monika Walter
Zaključna akademija (24. 6. 2020): Martina Ješovnik z aktivom humanistike
stran
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Kulturni dnevi: aktiv učiteljev slovenščine
Športni dnevi: aktiv učiteljev športne vzgoje
Športni tabori: Nikola Bistrović
Šola za animatorje (ABC in ČDE, 10.-12. 6. 2020): Fani Pečar, Robi Sekavčnik, Martina Ješovnik
Delo z animatorji: Martina Ješovnik
Poletni dan na Škofijski (1. 7. 2020): Sebastjan Mihajlović
Spoznavni dnevi (1.-2. 7. 2020, rezerva 3.-4. 7.): Fani Pečar, Robi Sekavčnik, Martina Ješovnik.
Administrator eAsistenta: Bernardka Radej
Urniki: Bernardka Radej
IKT na gimnaziji: Mirko Đukić, Jože Brecl, Jože Juhart
Napovednik dogodkov na spletni strani šole (koledar Gimnazija): Danijela Žegarac, Jože Roškar
Skrbnik spletnih učilnic: Mirko Đukić
Spletna stran in družbena omrežja: Za vsebine spletne strani gimnazije in objave na družbenih omrežjih
mora imeti skrb vsak učitelj, da ažurno sporoča, kaj se dogaja. Koordinatorica mag. Milanka Sobočan.
Mentorji in organizatorji duhovnega življenja na šoli: Robi Sekavčnik, Fani Pečar, dr. Ivo Kerže in
Barbara Babšek. Organizirajo tudi Dan D (22. 1. 2020), ki mu bo namenjena delovna konferenca 21. 11.
2019 (koordinator dr. Ivo Kerže).
Pevski zbor: Martina Ješovnik. Termin ob četrtkih (13:30).
Dramska skupina: koordinatorici vseh obveščanj Alenka Bratuša in Monika Walter
Volilna komisija: predsednik Nikola Bistrović, članici Mojca Tomšič in Vlasta Praprotnik
Prostovoljstvo: Karmen Hebar in Andreja Šverc
Koordinator raziskovalnih nalog Mladi za napredek Maribora: dr. Mihael Gojkošek
Promocija šole: vsi profesorji in dodatno:
 promocija po šolah in predstavitve na tržnicah: Alenka Tarkuš,
 Dnevi za radovedne: mag. Jožica Brecl, dr. Mihael Gojkošek,
 informativni dnevi: Andreja Vidmar, Alenka Bratuša, Alenka Tarkuš, Samo Repolusk
 srečanje g. nadškofa z birmanci (16. 11. 2019): promocijski film ŠgAMS: Nikola Bistrović in
Gašper Mlakar, poje tudi naš zbor,
 Poletni dan na Škofijski: Sebastjan Mihajlović,
 šolska spletna stran in družbena omrežja: Milanka Sobočan.
Organizacije tekmovanj na šoli: aktivi (po LDN)
Obveščanje javnosti in stiki z mediji (Tiskovni urad SŠK, Družina, Večer, RTV SLO, Radio Ognjišče, ...):
Alenka Tarkuš, Monika Walter, Ana Vogrin in Lucija Golob, Samo Repolusk
Koordinator dela z nadarjenimi dijaki: Barbara Babšek
Dijaška skupnost: Urška Koren, Monika Walter
Vpis dijakov junija: Alenka Tarkuš, Brigita Žaucer, Bojana Eisenhut, Andreja Vidmar, učitelji nemščine
(na kratko ustno preverijo znanje dijaka, da izbere ustrezno skupino)
Koordinatorji pouka na terenu: Damjana Krivec Čarman za 2. c: Nehajmo že s tem temačnim srednjim
vekom, Andreja Vidmar in Martina Ješovnik za 1. letnik: Dnevi antike
Projekti:
 Inovativna učna okolja: Manica Medved
 Podjetnost v gimnazijah: Karmen Hebar
 Erasmus+: Marko Grobler
 RAST: dr. Mihael Gojkošek
Šolska kronika: Vlasta Praprotnik in Marija Repina
Mediacija: Alenka Bratuša in Alenka Tarkuš
Gledališki abonma: Vida Ifko
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7.2

Komisije na šoli

Šolska maturitetna komisija za 2019/20:
 predsednik: dr. Samo Repolusk
 tajnica: Anica Lorenčič Rukav
 namestnica predsednika: Vlasta Praprotnik
 notranji člani: Mihael Gojkošek, Urška Koren, Maja Tuš Kolarič, Bojana Panevski.
Komisija za notranji nadzor:
Manica Medved, Ivo Kerže, Mirko Đukić.
Pritožbena komisija:
mag. Damjana Krivec Čarman, Andreja Vidmar in Ema Ramot kot zunanja članica.

8. Dodatne dejavnosti in krožki
8.1 Aktiv učiteljev družboslovja
Naziv dejavnosti
Mentor-ji
Cilji dejavnosti

Zgodovinski krožek
Marija Repina

poglabljanje vsebinskih ciljev učnega načrta 4. letnika iz svetovne
in narodne zgodovine, študij in predstavitev gradiva – dodatne literature za
tekmovanje,

razvijanje kompetenc in veščin dijakov s terenskim delom,

razvijanje spretnosti predstavljivosti, komunikacije, vživljanja,
raziskovanja, uporabe pridobljenega znanja v novih okoliščinah, kritičnega
mišljenja,

razvijanje in širjenje domovinske zavesti in krepitve domoljubja pri
dijakih.
Aktivnost dijakov 
zberejo in analizirajo študijsko gradivo za tekmovanje,

sodelujejo pri terenskem delu (ogled razstave, delavnica, predstavitev),

sodelujejo pri objavi izvedenih aktivnostih krožka na šolski spletni strani
in v drugih medijih.
Aktivnost učitelja 
usmerja priprave na tekmovanje, razloži posamezne dele snovi in
usmerja ekskurzijo ter sodeluje pri izvedbi,

sestavi in ovrednoti naloge za šolsko tekmovanje,

spremlja dijake na državno tekmovanje in sodeluje pri izvedbi le-tega.
Naziv dejavnosti
Mentor-ji
Cilji dejavnosti

Vrednote slovenske osamosvojitve
mag. Damjana Krivec Čarman

ozaveščanje udeležencev o pomenu osamosvojitvenih procesov za
razvoj slovenskega naroda;

krepitev domovinske zavesti in pripadnosti,

ozaveščanje spoštovanja akterjev osamosvojitvenih procesov ter
njihovih žrtev (desetdnevna vojna),

osvetlitev pomena mesta Maribor in Mariborčanov za nastanek
slovenske države;

ohranjanje zgodovinskega spomina o začetkih slovenske državnosti,

udeleženci razvijejo sposobnost raziskovanja na terenu in javnega
nastopanja.
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Aktivnost dijakov

Aktivnost učitelja

Naziv dejavnosti
Mentor-ji
Cilji dejavnosti

Aktivnost dijakov

Aktivnost učitelja

Naziv dejavnosti
Mentor-ji
Cilji dejavnosti



zbiranje pričevanj oz. virov prve roke iz časa osamosvojitvenih
dogodkov;

predstavitev izsledkov v delavnici;

aktivna udeležba na predavanjih;

sodelovanje pri terenskem delu,

sodelovanje pri objavi prispevkov o dogodku na šolski spletni strani in
družbenih omrežjih.

komunikacija z zunanjimi sodelavci iz Združenja za vrednote slovenske
osamosvojitve in šolo,

mentorstvo dijakom pri zbiranju pričevanj iz časa slovenske
osamosvojitve;

vodenje in organizacija dogodka na šoli,

objava informacij in prispevkov pred, med in po dogodku na šolski
spletni strani ter družbenih omrežjih.
Geografski krožek
Mojca Kelbič Đajić, Bernardka Radej

priprave na geografsko tekmovanje,

izdelava raziskovalnih in projektnih nalog,

strokovna ekskurzija po Sloveniji.

udeležba na pripravah za geografsko tekmovanje,

predelana literatura za geografsko tekmovanje,

izdelovanje raziskovalnih in projektnih nalog,

udeležba na ekskurziji po Sloveniji.

organizacija priprav na geografsko tekmovanje,

mentorstvo raziskovalnim nalogam (Mladi za napredek Maribora – GEO
in SOC),

organizacija in mentorstvo izbirne ekskurzije Po Valvazorjevih poteh za
1.letnik.
Ekskurzija na Kočevsko za 4. letnik, pouk na terenu
Marija Repina
 Pregledno utrjevanje zgodovine Slovencev (razstava v Pokrajinskem
muzeju Kočevje).
 Spoznavanje zgodovine in usode Kočevskih Nemcev (razstava in razlaga
dr. Ferenc).
 Utrjevanje in usvajanje nove učne snovi: Slovenci v drugi svetovni vojni
(Šeškov dom), izvensodni poboji po drugi svetovni vojni (grobišče pod
Krenom), osamosvojitev Slovenije (Kočevska Reka, film Enotni v zmagi).

Aktivnost dijakov



Delo na terenu:, reševanje delovnih listov, oblikovanje zapiskov, priprava
vprašanj za dr. Ferenca, sodelovanje v pogovoru, analiza dela.

Aktivnost učitelja



Organizacija ekskurzije, priprava delovnega zvezka, razlaga, analiza in
refleksija.

Naziv dejavnosti
Mentor-ji
Cilji dejavnosti

Po rimskih poteh za 1. letnik, pouk na terenu
mag. Damjana Krivec Čarman
 sledijo razlagi in rešujejo delovne liste zato, da primerjajo značilnosti
življenja v rimskih mestih in na podeželju ter med provincami na tleh
današnje Slovenije in Rimom in analizirajo značilnosti ohranjenega
rimskega kulturnega izročila na slovenskih tleh;
stran

13 od 38

Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška
LDN 2019/20





Aktivnost dijakov



Aktivnost učitelja



v obiskanih arheoloških parkih, muzejskih zbirkah razvijajo odgovoren in
pozitiven odnos do ohranjene kulturne dediščine iz rimskega obdobja na
tleh današnje Slovenije;
z zbiranjem gradiva in snemanjem kadrov v skupinah razvijajo spretnost
sodelovalnega učenja ter porabe IKT pri učenju zgodovine.
Ogled muzejskih zbirk v arheoloških parkih in muzejih, reševanje
delovnega lista, snemanje kadrov za reklamni film.
Organizacija ekskurzije, priprava delovnega zvezka, razlaga na ekskurziji,
analiza in refleksija.

8.2 Aktiv učiteljev humanistike
Naziv dejavnosti
Mentor
Cilji dejavnosti

Aktivnost dijakov

Aktivnost učitelja

glasbene dejavnosti (glasbena skupina, orkestra, komorne skupine in solisti)
Tadej Kušar
- spoznavanje in posredovanje vrednot slovenske in svetovne zakladnice
literature za godalne in pihalne orkestre,
- poglabljanje zavesti o kulturni dediščini, vrednotah in različnosti,
- razvijanje kulture odnosov v skupnem muziciranju,
- razvijanje svoje osebnosti,
- sodelovanje z glasbenimi programi na šolskih prireditvah in v širšem
slovenskem prostoru,
- intenzivno razvijanje in kultiviranje svojega pevskega glasu,
- razvijanje muzikalnosti in estetskega doživljanja,
- razvijanje interesa za bogato preživljanje prostega časa.
Načrtovani nastopi v šolskem letu :
1. 19. 9. 2019 – sodelovanje pri uvodni sv. maši,
2. 2. 12. 2019 – sodelovanje na Miklavževem dobrodelnem koncertu,
3. 11. 3. 2020 – koncert z Radiem Ognjišče,
4. 26. 5. 2020 – sodelovanje pri zaključni sv. maši
5. junij 2020 – Pod zvezdami – koncert na Slomškovem trgu
Aktivno sodelujejo pri petju in instrumentalnem poustvarjanju, z delom na
vokalni tehniki izpopolnjujejo svoje pevsko znanje, na šolskih in drugih
prireditvah aktivno sodelujejo kot pevci ali instrumentalisti, s svojimi idejami
prispevajo k oblikovanju koncepta posameznih prireditev ter pri tem med sabo
sodelujejo, pomagajo pri promociji prireditev in skrbijo za digitalno obdelavo
promocijskega materiala.
Izbere ustrezen nabor literature, vodi vaje instrumentalistov in pevcev,
sistematično izvaja vokalno tehniko, spodbuja dijake, da sooblikujejo vsebino
in obliko posameznih prireditev, organizira in koordinira glasbene prireditve na
šoli in izven nje.

Naziv dejavnosti
Mentor-ji
Cilji in dejavnosti
pri likovnem
krožku

Likovni krožek
Maja Tuš Kolarič in zunanji sodelavec
Dijaki: - razvijajo svoje likovne sposobnosti,
- nadgrajujejo znanje o likovni teoriji,
- se predstavijo s svojimi izdelki na razstavah,
- kritično vrednotijo dela sovrstnikov,
- sodelujejo na likovnih natečajih in v raznih projektih.

Aktivnost dijakov

Dijaki postavijo razstavo nastalih del na šoli. Sodelujejo na informativnih
dnevih. Sodelujejo na morebitnih likovnih natečajih. S svojimi aktualnimi deli
gostujejo na OŠ.
stran

14 od 38

Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška
LDN 2019/20

Aktivnost učitelja

Naziv dejavnosti
Mentor-ji
Cilji dejavnosti

Aktivnost dijakov
Aktivnost učitelja

Koordinacija dela. Spodbujanje k sodelovanju. Nakup materiala. Priprava
razstave. Prijava na natečaje in projekte. Iskanje primernih mest za razstave.
Priprava kulturnih uvodov v otvoritve razstav.
Pevski zbor
Martina Ješovnik
 Dijaki razvijajo pevske sposobnosti
 Dijaki se naučijo petja v zboru in delovanja v skupnosti
 Dijaki sodelujejo pri nastanku in izvedbi prireditve
 Dijaki sodelujejo na šolskih in zunajšolskih glasbenih prireditvah
 Učitelj vodi pevske vaje, pomaga pri organizaciji nastopov in
izvedbi pevskih vikendov in sodeluje z organizatorji

8.3 Aktiv učiteljev matematike
Naziv dejavnosti
Mentor-ji
Cilji dejavnosti

Matematični krožek
Mojca Tomšič (v sodelovanju s FNM)
- priprava na matematična tekmovanja (šolsko in državno tekmovanje),
- razvijanje kritičnega mišljenja,
- učenje različnih strategij reševanja problemov,
- uporaba matematičnega znanja v zahtevnejših izzivih,
- spodbujanje zanimanja in navdušenja nad matematiko,
- urjenje kritičnega mišljenja,
- spoznavanje matematičnih vsebin, ki niso v učnem načrtu.
Aktivnost dijakov - soustvarjajo vsebino,
- se aktivno vključujejo v delo,
- rešujejo naloge,
- dajejo pobude in ideje za delo (tudi za raziskovalno delo),
- se udeležujejo matematičnih tekmovanj.
Aktivnost učitelja - koordinacija med različnimi morebitnimi soustvarjalci/izvajalci matematičnega
krožka,
- organizacija tekmovanja,
- izvedba šolskega tekmovanja,
- priprava nalog,
- pomoč pri iskanju rešitev,
- razgovor,
- sodelovanje,
- spodbujanje.

8.4 Aktiv učiteljev naravoslovja
Naziv dejavnosti
Mentor-ji
Cilji dejavnosti
Aktivnost dijakov

Aktivnost učitelja

Fizikalni krožek
dr. Mihael Gojkošek
Priprava na tekmovanja v znanju fizike in astronomije, izbirne teme kot
predpriprava na maturo iz fizike.
Dijaki se pripravljajo na tekmovanja preko reševanja težjih nalog iz učne snovi
in tekmovalnih nalog iz preteklih let, spoznajo izbirne cilje iz učnega načrta in
skozi različne aktivnosti poglabljajo svoje znanje na področjih fizike in
astronomije.
Učitelj izbira primerne naloge iz preteklih tekmovanj, razlaga njihovo reševanje
in spodbuja diskusijo med dijaki; koordinira, organizira in prijavlja dijake na
tekmovanja.
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Naziv dejavnosti
Mentor-ji
Cilji dejavnosti
Aktivnost dijakov

Aktivnost učitelja

Naziv dejavnosti
Mentor-ji
Cilji dejavnosti
Aktivnost dijakov

Aktivnost učitelja

Naziv dejavnosti
Mentor-ji
Cilji dejavnosti

Aktivnost dijakov
Aktivnost učitelja
Naziv dejavnosti
Mentor-ji
Cilji dejavnosti

Aktivnost dijakov

Izdelava fizikalnega sefa
dr. Mihael Gojkošek
Priprava na tekmovanje v odpiranju fizikalnih sefov.
Dijaki izdelajo enega ali več fizikalnih sefov, ki ustrezajo razpisu tekmovanja ter
se pripravijo na odpiranje sefov, ki temeljijo na izbranih fizikalnih konceptih; v
primeru več skupin se pomerijo na šolskem tekmovanju.
Učitelj predstavi tekmovanje dijakom ter pomaga izbrati najboljše ideje za
izdelavo fizikalnega sefa; koordinira izdelavo ter preizkuša skladnost izdelka z
razpisnimi pogoji, organizira dejavnosti za povezovanje članov skupine.
Urice za astronomijo
dr. Mihael Gojkošek
Spoznavanje in uporaba zvezdne karte, spoznavanje zgradbe in življenja zvezd,
priprava na tekmovanje iz astronomije .
Dijaki spoznajo zvezdno karto in se naučijo rokovati z njo, spoznajo razvoj zvezd
in zgradbo H-R diagrama, rešujejo tipične naloge iz astronomskega
tekmovanja.
Učitelj izbere aktualne teme, relevantne za tekmovanje v znanju astronomije,
organizira srečanja na posamezno temo in povabi učence k udeležbi, pripravi
predavanje in aktivnosti za učence.
Računalniški krožek
Mirko Đukić
Dijakom, ki jih področje računalništva in informatike bolj zanima, želim s tem
krožkom ponuditi možnost, da lahko svoje znanje dodatno poglabljajo in
razvijajo. Lahko se bodo učili osnove programiranja, oblikovanja in
računalniškega razmišljanja skozi projektno delo (Unity3D, Scratch). Glede na
želje, se bomo dotaknili tudi robotike (LEGO Mindstorms), kriptografije …
Obisk krožka in domače/projektno delo.
Vodenje krožka.
Biološki krožek
Anica Lorenčič Rukav, mag. Jožica Brecl, Brigita Žaucer
Ponoviti, utrditi in razširiti znanja z različnih področij biologije.
Razviti in uriti sposobnost načrtovanja v biološkem raziskovalnem delu.
Oblikovati celostni pristop k reševanju maturitetnih nalog.
Poiskati korelacije med predelano vsebino pri biologiji in drugimi predmeti ter s
tem doseči višje taksonomske cilje: uporabo, analizo in sintezo.
Usmeriti in voditi dijake k celostnemu razumevanju življenja.
Vključiti dijake v šolske, regijske, državne in mednarodne akcije s področja
varovanja okolja kot osnovo za trajnostni razvoj.
Dijaki bodo spoznavali naravne znamenitosti okolice šole in mesta Maribor.
Načrtovali in preizkusili bomo nove eksperimentalne vaje z
uporabo Vernierjevih senzorjev in vmesnikov: izbor, načrtovanje in izvedba v
sodelovanju z Oddelkom za biologijo Fakultete za naravoslovje in matematiko.
Pripravili bomo raziskovalne naloge, po dogovoru z zainteresiranimi dijaki.
Dijaki bodo sodelovali pri literarnih, likovnih in fotografskih natečajih z
naravoslovno vsebino.
Sodelovali bomo v krajevnih, regionalnih in državnih ter svetovnih akcijah za
ohranitev čistega okolja.
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Aktivnost učitelja
Naziv dejavnosti
Mentor-ji
Cilji dejavnosti

Aktivnost dijakov
Aktivnost učitelja

Druge dijake bomo obveščali o novostih s področja biologije in uporabnih
znanosti.
Reševali bodo maturitetne naloge.
Izvajali bodo terensko delo.
Udeležili se bodo predstavitve oddelka za transfuziologijo Univerzitetnega
kliničnega centra v Mariboru (krvodajalstvo), predstavitve Zavoda za varstvo
narave, dela in nalog zavoda ter predstavitve in ogleda naravnih znamenitosti.
Vključili se bodo v projekte s področja varovanja okolja.
Obiskali bodo čebelarsko društvo in spoznali čebelarjenje.
Organizacija in izvedba.
Krožek kemija
Andreja Navršnik Kačič
Dijaki razvijajo:
- razumevanje soodvisnosti zgradbe, lastnosti in uporabe snovi,
- razumevanje naravnih procesov in načinov kemijskega preučevanja narave,
- odgovoren odnos do uporabe snovi, sposobnosti in pripravljenosti zavzetega,
odgovornega in utemeljenega ravnanja za zdravje in v okolju (kemijska varnost),
- eksperimentalno-raziskovalne spretnosti in veščine,
- spoznavne procese, kritično mišljenje in ustvarjalnost,
- naravoslovno pismenost in s tem zavedanje o soodvisnosti družbenih, socialnoekonomskih in naravoslovno-tehniških procesov.
Načrtovanje in izvajanje laboratorijskih poskusov, reševanje nalog.
Usmerjanje k pravilni izvedbi laboratorijskih poskusov, skrb za varnost pri delu.

8.5 Aktiv učiteljev nemščine
Naziv dejavnosti
Mentor-ji
Cilji dejavnosti

Aktivnost dijakov

Aktivnost učitelja

Naziv dejavnosti
Mentor-ji
Cilji dejavnosti
Aktivnost dijakov
Aktivnost učitelja

Kdo si? Kdo sem? Po nemško?
mag. Milanka Sobočan
Dijaki nadaljujejo lanskoletno dopisno sodelovanje s sovrstniki s poljske
šole Zespół Szkół nr 1 in Kraśnik. Spoznajo in primerjajo še druge vidike svojega
življenja z njihovim. Poglabljajo svoje znanje nemščine in jezik uporabljajo za
vsakdanjo komunikacijo v spletnem okolju TwinSpace. Po možnosti izvedba
skupne ure v živo preko Skypa.
Skozi vse leto sodelujejo v spletnem eTwinning projektu. Vsak mesec svojemu
dopisovalcu napišejo eno do dve pismi na v naprej določeno temo. Poleg pisem
posnamejo enega do dva video prispevka, ki ga objavijo v spletnem okolju
TwinSpace. Pridobivajo novo besedišče, ki ga ustrezno uporabijo v pismih in
videu.
Usmerja dijake pri pripravi skupinskih in individualnih prispevkov. Skupaj z dijaki
določi posamezne teme pisem. Na izbrano temo z dijaki ponovi že znano in
zbira novo besedišče. Vsako pismo pred objavo prebere in v njem odpravi večje
napake.
Prevajam
Manica Medved
Naučiti se tehnik prevajanja, biti uspešen na tekmovanju.
Berejo krajša besedila in jih prevajajo.
Poišče primerna besedila, pripravlja dijake na tekmovanje.
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Naziv dejavnosti
Mentor-ji
Cilji dejavnosti
Aktivnost dijakov

Aktivnost učitelja

Erasmus+ projekti – Eu'r’aquatic
Marko Grobler
Spoznavati vodenje projektov, organizacijo dejavnosti in mednarodnih srečanj, kot
tudi aktivno sodelovanje v projektu in na mednarodnih srečanjih v tujini.
Sodelujejo v projektu Eu’r’aquatic. Pripravljajo različne dogodke, povezane s
tematiko projekta: razstave, predavanja, oglede filmov, pišejo članke na temo,
pripravljajo plakate, ozaveščajo sošolce in druge na področju okoljevarstva. ipd.
Koordinira projekt, pripravlja teme za srečanja, vodi izpeljavo programa.

8.6 Aktiv učiteljev angleščine
Naziv dejavnosti
Mentor-ji
Cilji dejavnosti

Aktivnost dijakov

Aktivnost učitelja

Izkustveni popoldnevi kreativnega pisanja
Andreja Vidmar in Alenka Bratuša
 Zavedanje avtentičnosti - kako se spoprijeti z ustvarjalnim procesom, kako
prepoznati lasten avtentični glas, se dotakniti subjektivne, notranje izkušnje.
 Sledenje nihanju kvalitete besedila.
 Deljenje izkušenj in občutkov ob prebranih literarnih delih
 Prepoznavanje avtentičnih in neavtentičnih delov besedil.
 Podajanje in izražanje lastnega odziva na tekste.
 Pridobivanje veščin za nastopanje (branje, interpretacija besedil).
 Dijaki s posebnimi vajami iščejo svoj lasten avtentični izraz in spoznavajo
svoje notranje izkušnje.
 Pišejo različne tipe besedil v slovenščini ali angleščini.
 Komentirajo svoja besedila in besedila drugih v skupini ter
literarnih ustvarjalcev.
 Metode izhajajo iz geštaltpedagogike. Dijakom bova pomagali, kako lastne
vsebine ubesediti in uporabiti kot snov v pesmi, kratki zgodbi, scenariju, s
poudarkom na inovativno prilagojenih vajah kreativnega pisanja.

8.7 Aktiv učiteljev slovenščine
Naziv dejavnosti
Mentor-ji
Cilji dejavnosti
Aktivnost dijakov

Aktivnost učitelja

Naziv dejavnosti
Mentor-ji
Cilji dejavnosti
Aktivnost dijakov
Aktivnost učitelja

Literarni klub
Vida Ifko
Literarno ustvarjanje poezije in kratke proze.
Literarno ustvarjanje kratke proze in pesniških oblik, kritično mišljenje
(ocenjevanje), pogovori o tematiki, branje literature (po dogovoru), urejanje
vitrine ...
Usmerjanje, pojasnjevanje, usklajevanje in povezovanje skupine, korigiranje,
lektoriranje, urejanje vitrine, obiski literarnih prireditev.
Naši literati - vitrina
Vida Ifko, Vlasta Praprotnik
Obeležiti obletnice priznanih slovenskih literatov.
Predstaviti ustvarjanje dijakinj in dijakov ŠgAMS.
Dijaki pišejo literarne prispevke (pesmi, kratko prozo …).
Ilustrirajo dela slovenskih klasikov.
Usmerjanje, pojasnjevanje, usklajevanje, korigiranje, lektoriranje.
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Naziv dejavnosti
Mentor-ji
Cilji dejavnosti
Aktivnost dijakov
Aktivnost učitelja
Naziv dejavnosti
Mentor-ji
Cilji dejavnosti
Aktivnost dijakov
Aktivnost učitelja

Gledališki abonma
Vida Ifko
Spoznavajo dela priznanih mojstrov, ki so predstavljena na opernem ali
gledališkem odru.
Obiskujejo predstave.
Razlaganje, usmerjanje, spremljanje.
Dramska skupina
dr. Ivan Štuhec, Monika Walter, Alenka Bratuša
Uprizoritev Cankarjeve komedije Za narodov blagor.
Priprava na vlogo, učenje besedila, sodelovanje v uprizoritvi komedije.
Dr. Ivan Štuhec bo režiral igro, posodobil komedijo in pripravljal igralce na njihove
vloge. Profesorici bosta koordinirali in načrtovali termine srečanj dramske skupine
ter dijake lektorsko pripravljali na izbrane vloge.

8.8 Aktiv učiteljev športne vzgoje
Naziv dejavnosti
Mentor-ji
Cilji dejavnosti
Aktivnost dijakov
Aktivnost učitelja
Naziv dejavnosti
Mentor-ji
Cilji dejavnosti
Aktivnost dijakov
Aktivnost učitelja
Naziv dejavnosti
Mentor-ji
Cilji dejavnosti

Aktivnost dijakov

Aktivnost učitelja
Naziv dejavnosti
Mentor-ji
Cilji dejavnosti

Nogomet dijakinje
Peter Medved
Priprava na šolska tekmovanja, izpopolnjevanje tehnike in taktike nogometa,
druženje.
Vadba tehničnih elementov, igranje tekem, udeležba športnega tabora Rogla.
Priprava dijakov na tekmovanje in vodenje na tekmovanjih.
Košarka dijaki in dijakinje
Sebastijan Mihajlovič
Izpopolniti tehnične in taktične prvine košarkarske igre, uigrati udeležence za
uspešno nastopanje na šolskem tekmovanju.
Trening, taktično in tehnično izpopolnjevanje košarkarske igre in kondicija.
Priprava dijakov na tekmovanje in vodenje na tekmovanjih.
Fitnes in zdrava prehrana
Nikola Bistrović
Omogočiti dijakom spoznavanje in aktivno sodelovanje pri nadziranem trenažnem
procesu in sestavi jedilnika. Usmeriti dijake k zdravemu načinu življenja.
Predstaviti pomen telesne pripravljenosti in pravilne prehrane za doseganje
boljših športnih rezultatov, učnih uspehov, več pozitivne energije,... Ozaveščanje o
pomenu zdravja za kakovost življenja.
Sestava hranljivo uravnovešenega jedilnika glede na potrebe posameznika.
Načrtovanje osebnega trenažnega procesa. Načrtovanje, aktivno sodelovanje,
spremljanje in analiza trenažnega procesa v povezavi z uravnoteženo prehrano.
Pomoč in svetovanje dijakom pri izpolnjevanju danih aktivnostih.
Nogomet dijaki
Sebastijan Mihajlovič
Omogočiti dijakom intenzivno vadbo in zadovoljevanje agonističnih (tekmovanje,
primerjanje, doseganje rezultata) potreb. Navajanje dijakov na redno športno
vadbo. Priprava šolske ekipe na tekmovanja.
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Aktivnost dijakov

Aktivnost učitelja

Naziv dejavnosti
Mentor-ji
Cilji dejavnosti

Aktivnost dijakov

Aktivnost učitelja

Naziv dejavnosti
Mentor-ji
Cilji dejavnosti
Aktivnost dijakov
Aktivnost učitelja
Naziv dejavnosti
Mentor-ji
Cilji dejavnosti
Aktivnost dijakov
Aktivnost učitelja

Vadba tehničnih in taktičnih elementov malega nogometa (futsal) z namenom
priprave na tekmovanja. Letno število ur: 40 ur. Čas izvajanja: načeloma enkrat na
teden po dve šolski uri.
Priprava, izvajanje, spremljanje, analiziranje in vrednotenje trenažnega procesa,
ter vodenje ekipe na šolskih športnih tekmovanjih in prijateljskih srečanjih.
Rokomet dijaki in dijakinje + organizacija regijskega tekmovanja SŠ v rokometu
za dijake in dijakinje, decembra 2019
Nikola Bistrović
Omogočiti dijakom intenzivno vadbo in zadovoljevanje agonističnih (tekmovanje,
primerjanje, doseganje rezultata) potreb. Navajanje dijakov na redno športno
vadbo. Priprava šolske ekipe na tekmovanja.
Vadba tehničnih in taktičnih elementov rokometa z namenom priprave na
tekmovanje. Letno število ur: 40 ur. Čas izvajanja: načeloma enkrat na teden po
dve šolski uri.
Priprava, izvajanje, spremljanje, analiziranje in vrednotenje trenažnega procesa,
ter vodenje ekipe na šolskih športnih tekmovanjih in prijateljskih srečanjih.
Odbojka dijakinje, odbojka na mivki dijaki in dijakinje
Peter Medved
Priprava na šolska tekmovanja, izpopolnjevanje tehnike in taktike odbojke,
druženje.
Vadba tehničnih elementov, igranje tekem, udeležba športnega tabora Rogla.
Priprava dijakov na tekmovanje in vodenje na tekmovanjih.
Atletika
Andreja Šverc
Priprava na šolska tekmovanja, izpopolnjevanje tehnike in razvijanje motoričnih
sposobnosti, druženje.
Vadba tehničnih elementov, udeležba na ŠŠT, udeležba športnega tabora Rogla.
Demonstracija in vodenje.

Naziv dejavnosti
Mentor-ji
Cilji dejavnosti

Badminton
Andreja Šverc
Priprava na šolska tekmovanja, izpopolnjevanje tehnike, razvijanje motoričnih
sposobnosti, druženje.
Aktivnost dijakov Vadba tehničnih elementov, motoričnih sposobnosti, udeležba športnega tabora
Rogla.
Aktivnost učitelja Demonstracija in vodenje.
Naziv dejavnosti
Mentor-ji
Cilji dejavnosti
Aktivnost dijakov
Aktivnost učitelja

Sproščanje
Andreja Šverc
Sprostiti telo.
Vadba različnih položajev telesa, raztezne, razgibalne in vaje za moč.
Demonstracija in vodenje.

stran

20 od 38

Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška
LDN 2019/20

8.9 Prostovoljstvo
Naziv dejavnosti
Mentor-ji
Cilji dejavnosti

Aktivnost dijakov

Aktivnost učitelja

Prostovoljski krožek
Andreja Šverc, Karmen Hebar
Cilj krožka je dijake seznaniti s prostovoljstvom, jim predstaviti in ponuditi
možnosti prostovoljskega delovanja znotraj zavoda AMS in širše ter jih
spodbujati k prostovoljskemu udejstvovanju. Dijaki skozi neformalno učenje
pridobivajo vpogled v družbene in socialne razmere okolja, v katerem živijo in
krepijo občutek, da lahko tudi sami aktivno soustvarjajo družbo in vplivajo na
spremembe v njej. S prostovoljskim delom bodo dijaki pridobivali izkušnje, ki
jim bodo pomagale osebnostno rasti. Delovanje na prostovoljskem področju bo
dijakom pomagalo razvijati kritično mišljenje, udejanjati ideje, uspešno delovati
v skupini, načrtovati in realizirati dejavnosti, moralno vrednotiti dejanja in
okoliščine ter razvijati številne druge kompetence 21. stoletja in kompetence
podjetnosti na socialnem, kulturnem širšem družbenem področju. Poleg
omenjenih kompetenc bodo dijaki razvijali in uporabljali inovativne pristope pri
delu s prejemniki prostovoljske pomoči.
Dijaki bodo prostovoljsko delo opravljali na ŠgAMS ter v posameznih
»partnerskih« organizacijah in društvih (vrtci, domovi starostnikov, VDC Polž,
OŠ Gustava Šiliha, Sonček, Karitas, ZPKZ Maribor…). Udeleževali se bodo
sestankov, športnih, družabnih in kulturnih srečanj organizacij, v katerih bodo
nudili prostovoljsko pomoč. Prostovoljsko delo bodo predstavljali na raznih
šolskih in občinskih prireditvah, v različnih glasilih in medijih. Organizirali bodo
kulturne, humanitarne in čistilne akcije ter se jih tudi udeleževali.
Aktivno bodo sodelovali tudi v priložnostnih prostovoljskih akcijah na ŠgAMS, v
akcijah v organizaciji SLO Filantropije in mreže MB prostovoljskih organizacij ter
akcijah Karitasa. Tovrstni akciji, v katerih bodo dijaki sodelovali, sta "Teden
prostovoljstva" in "Dan za spremembe".
Mentorici bova spodbujali dijake pri prostovoljskem udejstvovanju. Spremljali
bova delo dijakov, jim nudili strokovno podporo, skrbeli za kvalitetno
komunikacijo in sodelovanje med dijaki, šolo in ustanovami ter društvi, v
katerih bodo dijaki ŠgAMS nudili pomoč. Dijake bova sproti informirali o
novostih na prostovoljskem področju. Prostovoljstvo bova spodbujali v sklopu
razrednih skupnosti - vsak razred bo organiziral razredno prostovoljsko akcijo.
O dogodkih, povezanih s prostovoljstvom, bova mentorici obveščali javnost z
objavami na spletnih straneh, celotni učiteljski zbor pa na delovnih
konferencah. Spodbujali bova dijake ter profesorje pri pisanju in objavljanju
prispevkov o lastnih izkušnjah na temo prostovoljstva v šolskih glasilih in drugih
medijih. Mentorici bova vodili evidenco o opravljenem prostovoljskem delu in
prostovoljsko delo navajali kot enega od argumentov za javno pohvalo
dijakov.
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9. Tekmovanja
9.1 Aktiv učiteljev ANG-ŠPA
TEKMOVANJA DIJAKOV
Tekmovanje

Nivo tekmovanja Odgovorni na šoli

Angleščina
Angleščina
Angleščina
Tekmovanje iz španščine
Tekmovanje iz španščine

šolsko
regijsko
državno
šolsko
državno

Datum
tekmovanja
december 2019
3. 2. 2020
23. 3. 2020
4. 3. 2020
4. 4. 2020

Bojana Panevski
Bojana Panevski
Bojana Panevski
Helena Gornik
Helena Gornik

9.2 Aktiv učiteljev družboslovja
TEKMOVANJA DIJAKOV
Tekmovanje
Tekmovanje iz znanja
geografije
Tekmovanje iz znanja
geografije
Tekmovanje iz znanja
geografije
Zgodovinsko tekmovanje
Zgodovinsko tekmovanje
Zborovanje mladih
zgodovinarjev
Kviz Muzeja narodne
osvoboditve

Nivo
tekmovanja
šolsko

Odgovorni na šoli

Datum tekmovanja

Mojca Kelbič Đajić

11. 12. 2019

območno

Mojca Kelbič Đajić

13. 2. 2020

državno

Mojca Kelbič Đajić

17. 4. 2020

šolsko
državno
območno

Marija Repina
januar 2020
Marija Repina
28. 3. 2020
Damjana K. Čarman marec 2020

območno

Damjana K. Čarman april 2020

9.3 Aktiv učiteljev matematike
TEKMOVANJA DIJAKOV
Tekmovanje iz logike
Tekmovanje iz logike
Tekmovanje iz matematike - KENGURU
Tekmovanje iz matematike

šolsko
državno
šolsko
državno

Karmen Hebar
Karmen Hebar
Mojca Tomšič
Mojca Tomšič

26. 9. 2019
9. 11. 2019
19. 3. 2020
18. 4. 2020

9.4 Aktiv učiteljev naravoslovja
TEKMOVANJA DIJAKOV
Tekmovanje

Nivo tekmovanja Odgovorni na šoli

Raziskovalne naloge (koordinacija) - regijsko
Mladi za napredek Maribora

dr. Mihael Gojkošek

Srečanje mladih raziskovalcev
državno
Slovenije
Tekmovanje iz fizike za srednješolce šolsko
(»Čmrlj« za 1. letnike)

dr. Mihael Gojkošek
dr. Mihael Gojkošek

Datum
tekmovanja
prijava 10. 10.
2019
oddaja 12. 2. 2020

9. 10. 2019
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Tekmovanje iz fizike za srednješolce
(za 2., 3. in 4. letnike)
Tekmovanje iz fizike za srednješolce
Tekmovanje iz fizike za srednješolce
Tekmovanje iz astronomije
Tekmovanje iz znanja biologije za
Proteusovo priznanje
Tekmovanje iz znanja biologije za
Proteusovo priznanje
Tekmovanje iz znanja o sladkorni
bolezni
Tekmovanje iz znanja o sladkorni
bolezni
Tekmovanje iz znanja kemije
za Preglove plakete
Tekmovanje iz znanja kemije za
Preglove plakete
Računalniško tekmovanje Bober
Računalniško tekmovanje Bober

šolsko

dr. Mihael Gojkošek

5. 2. 2020

regijsko
državno
šolsko
šolsko

dr. Mihael Gojkošek
dr. Mihael Gojkošek
dr. Mihael Gojkošek
Anica Lorenčič Rukav
Jožica Brecl
Anica Lorenčič Rukav
Jožica Brecl
Anica Lorenčič Rukav
Jožica Brecl
Anica Lorenčič Rukav
Jožica Brecl
Andreja Navršnik
Kačič
Andreja Navršnik
Kačič
Mirko Đukić
Mirko Đukić

13. 3. 2020
4. 4. 2020
5. 12. 2019
januar 2020

državno
šolsko
državno
šolsko
državno
šolsko
državno

marec 2020
oktober 2019
november 2019
marec 2020
maj 2020
11.-15. 11. 2019
18. 1. 2020

9.5 Aktiv učiteljev nemščine
TEKMOVANJA DIJAKOV
Tekmovanje

Nivo tekmovanja Odgovorni na šoli

Tekmovanje v znanju nemškega jezika,
za dijake 2. in 3. letnika
Tekmovanje v znanju nemškega jezika,
za dijake 2. in 3. letnika
Tekmovanje iz
prevajanja - Juvenes Translatores
Nemška bralna značka-Epi Lesepreis

šolsko

Manica Medved

Datum
tekmovanja
8. 1. 2020

državno

Manica Medved

4. 2. 2020

mednarodno

Manica Medved

21.11.2020

državno

Manica Medved

9.-13.3.2020

9.6 Aktiv učiteljev slovenščine
TEKMOVANJA DIJAKOV
Tekmovanje

Nivo tekmovanja Odgovorni na šoli

Cankarjevo tekmovanje
Cankarjevo tekmovanje
Cankarjevo tekmovanje

šolsko
regijsko
državno

Vlasta Praprotnik
Vlasta Praprotnik
Vlasta Praprotnik

Datum
tekmovanja
12. 11. 2019
9. 1. 2020
7. 3. 2020

1. in 2. letnik pripravlja Alenka Bratuša, 3. in 4. letnik pripravlja Vlasta Praprotnik.
9.7 Aktiv učiteljev športne vzgoje
TEKMOVANJA DIJAKOV
Tekmovanje
Atletika
Alpsko smučanje in deskanje na
snegu

Nivo tekmovanja Odgovorni na šoli
področno/državno Andreja Šverc
področno/državno Nikola Bistrovič

Datum tekmovanja
september, maj 2019
marec 2020
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Kros
Košarka

področno/državno Andreja Šverc
april 2020
področno/državno Sebastijan Mihajlovič december 2019,
januar 2020
Odbojka na mivki
področno/državno Peter Medved
september 2019
Odbojka
področno/državno Peter Medved
december 2019
Nogomet
področno/državno Sebastijan Mihajlovič, januar 2020
Peter Medved
Rokomet (za fante in dekleta), +
področno/državno Nikola Bistrović
december 2019,
organizacija regijskega tekmovanja
februar 2020
SŠ
Badminton
področno/državno Andreja Šverc
februar 2020
Ostali športi, glede na dijake
vsi profesorji
vse leto

9.8 Aktiv učiteljev dušeslovja
TEKMOVANJA DIJAKOV
Tekmovanje

Nivo tekmovanja Odgovorni na šoli

Tekmovanje iz znanja psihologije
Tekmovanje iz znanja psihologije

šolsko
državno

Barbara Babšek
Barbara Babšek

Datum
tekmovanja
16. 1. 2020
28. 3. 2020

10. Projekti na šoli in mednarodno sodelovanje
10.1 Tekoči projekti
INOVATIVNA UČNA OKOLJA – koordinira Manica Medved, člani Mirko Đukić in
Nikola Bistrović ter učitelji 2. c razreda
Projekt Inovativna učna okolja podprta z IKT (skrajšano Inovativna Pedagogika 1:1) je razvojno
raziskovalni projekt, ki je sofinanciran s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter
Evropskega socialnega sklada v sklopu 10. prednostne osi: »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje
za boljšo zaposljivost« in prednostne naložbe 10.1 »Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega
učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev
znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim
svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc«.
Projekt povezuje in nadgrajuje rezultate prejšnjih projektov, ki so že začeli spreminjati učna
okolja v slovenskem prostoru, kot so prenova gimnazij, E-šolstvo, Inovativna pedagogika v luči
kompetenc 21. stoletja 1:1, E-šolska torba, EU-folio, ATS 2020.
V projekt je vključenih 75 VIZ, med katerimi je 18 razvojnih, ostali pa so implementacijski. Poleg
tega so v projekt vključeni še Univerza v Mariboru (Pedagoška fakulteta ter Fakulteta za naravoslovje in
matematiko), Zavod RS za šolstvo ter Pedagoški inštitut.
Namen projekta je premišljena in celovita uporaba orodij, storitev in prenosnih naprav v
razredu, kar že samo po sebi opozarja na izziv preseganja pasivne rabe IKT v šolah. Usmerjeno
usposabljanje učiteljev v povezavi z izmenjavo dobrih praks, ki s smotrno rabo IKT podpirajo sodelovalno
delo, dostop do izobraževalnih virov, spremljanje napredka in vrednotenje miselnih procesov na
zahtevnejših taksonomskih stopnjah lahko učiteljem predstavi različne možnosti ustvarjanja učnih
priložnosti ter spodbudi k uporabi sodobnih didaktičnih pristopov, kot so problemsko učenje, avtentične
naloge, projektno učenje in mnoge druge. Vsi v izobraževanje vključeni deležniki se pri tem zavedamo,
da uporaba sodobnih e-storitev in e-vsebin sama po sebi še ne pomeni spremembe in uvajanja
inovativnih metod poučevanja in učenja, lahko pa ga močno spodbuja in podpira, če so e-storitve in estran
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vsebine uporabljene tako, da v ustrezno pripravljenih prožnih učnih okoljih omogočajo aktivno vlogo
učencev.
Projekt Inovativna učna okolja podprta z IKT v katerega je vključen tudi naš vzgojnoizobraževalni zavod omogoča implementacijo inovativne pedagogike 1:1, pri katerih učni scenariji
poudarjajo, kako lahko mobilne naprave uporabljamo v podporo mnogim različnim učnim strategijam;
uvajajo elemente formativnega spremljanja in upoštevajo razvijanje novih kompetenc, ki se razvijajo pri
učenju s tehnologijo ter učenje v času in prostoru razširjajo izven učilnice.
Za uspeh projekta so poleg usposabljanja učiteljev in ravnateljev ključni učinkoviti šolski razvojni
timi, fleksibilna organizacija, distribuirano vodenje in vzpostavitev celovitega podpornega okolja,
vključno z infrastrukturo in strokovnimi ter e-skupnostmi. Le tako bomo lahko udejanjili inovativna učna
okolja, v katerih bodo učenci in dijaki prevzeli aktivno vlogo v vseh fazah učno-vzgojnega procesa od
načrtovanja do vrstniškega vrednotenja.
Učiteljem bodo ponujena interna izobraževanja:
 3. 10. 2019: Prehod na novi Moodle (izvaja Mirko Đukić),
 10. 10. 2019: Video in fotografija pri pouku (izvaja g. Robert Gajšek),
 7. 11. 2019: Office 365 koledarji (izvaja Jože Juhart),
 6. 2. 2020: Office 365 One drive (izvajata Jože Juhart in Mirko Đukić).
Skupna usposabljanja na implementacijskih šolah bomo imeli:
 24. 10. 2019: Predstavitev štirih primerov dobre prakse,
 28. 11. 2019: Video pri pouku,
 23. 1. 2020: Moodle (Naloge, Kvizi in vprašalniki v Moodlu),
 5. 3. 2020: Aplikacije in orodja po izbiri implementacijskih šol.

PODJETNOST V GIMNAZIJAH – koordinira Karmen Hebar, člani Nikola Bistrović, Alenka
Bratuša, Urška Koren (za 1. in 2. letnik je vključen celotni učiteljski zbor)
Namen projekta Podjetnost v gimnazijah je razvijanje modela celostnega razvoja kompetenc podjetnosti
pri dijakih skozi medpredmetno povezovanje in sodelovanje z okoljem ter širšo skupnostjo. Krepitev
podjetnosti pomeni spodbujanje in razvijanje sposobnosti prepoznavanja življenjskih priložnosti,
razvijanje novih idej, razvijanje in spodbujanje ustvarjalnega in kritičnega mišljenja. Slednje lahko
pripomorejo k osebnostnemu razvoju dijaka, k aktivnemu državljanstvu, k socialni vključenosti
in večji zaposljivosti. Ključni cilj projekta je, da bi razvijanje podjetnosti postalo integrirano v izvedbeni
šolski kurikulum.
Na ŠgAMS bomo kompetence podjetnosti integrirali v redne ure pouka na vseh predmetnih
področjih (predvsem v prvih in drugih letnikih). Poleg slednjega bomo kompetence podjetnosti
integrirali tudi v vsa ostala pridružena področja, kot so obvezne izbirne vsebine (npr. predmet logika
in argumentacija v retoriki), kulturne dneve in prireditve, naravoslovne dneve, razredne ure,
prostovoljstvo, športne tabore in nekatere projekte (npr. »Nehajmo že s tem temačnim srednjim
vekom«, »Dnevi antike« in »Dan D«).
Člani projektnega tima bodo novosti in znanja, pridobljena na različnih izobraževanjih in delovnih
srečanjih, prenašali na celoten kolektiv in na dijake. Pripravili in izvedli bodo nekaj aktivnosti na temo
razvijanja podjetnosti na ŠgAMS za dijake in za kolektiv.

JAZ, ČAS IN DOMOVINA: koordinira aktiv športnikov
Projekt je namenjen ozaveščanju domovinske zavesti in krepitvi domoljubja pri dijakih. Projekt vodi in
vsebinsko oblikuje eden izmed strokovnih aktivov na šoli, letos je to aktiv ŠVZ.
Spoznavali bomo slovenske športnike skozi interpretacijo dijakov.

PROJEKT RAST – koordinator dr. Mihael Gojkošek
RAzvojno Središče Talentov (RAST) je projekt, ki je sofinanciran s strani Evropske unije (Evropski socialni
sklad) in Republike Slovenije. Osrednji cilj projekta je zagotoviti podporno okolje za delo z nadarjenimi
dijaki. Naša šola se v projekt vključuje s svojimi aktivnostmi, ki jih prijavlja v sofinanciranju, dijaki in
profesorji pa se bodo lahko vključili tudi v aktivnosti, ki bodo organizirane izven naše šole.
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PROJEKT UNITING FUTURE ONLINE IN EURAQUATIC – koordinira Marko Grobler
Letos nadaljujemo z dvoletnim Erasmus+ projektom, pri katerem sodeluje 5 držav: Slovenija, Avstrija,
Irska, Romunija in Švedska. Projekt je povezan, kot ime pove, z vodo in ekološkimi vprašanji. Obenem
pa nadaljujemo s spletnim časopisom, ki smo ga oblikovali v prejšnjem projektu Uniting Future Online.
Časopis obravnava različne teme: vsakdanje življenje mladih, kultura, šport, politika, solidarnost,
zgodovinski dogodki in osebe, znane osebnosti. Dijaki sodelujejo kot uredniki, reporterji, fotografi.
Spletni časopis bo še naprej služil kot platforma za objavljanje člankov in razmišljanj, tokrat
dodajamo še okoljevarsto.
Z dijaki, ki bodo sodelovali v projektu, se bomo srečevali predvidoma vsakih štirinajst dni po dve
šolski uri. Organizirali bomo projektno srečanje na naši šoli in obiskali sodelujoče države.

10.2 Mednarodne izmenjave dijakov in učiteljev
London – koordinira Andreja Vidmar
Dijaki inovativnega oddelka 2. c bodo v mesecu marcu 2020 obiskali London.
Ta ekskurzija vključuje medpredmetna povezovanja različnih predmetov, s poudarkom na
spoznavanju anglosaške kulture in angleškega jezika.

Erasmus+ – koordinira Marko Grobler
Cilj projekta je izmenjava dijakov in učiteljev med partnerskimi šolami, vključenimi v projekt.

11. Počitniške dejavnosti
Namen in cilji počitniških dejavnosti:
Osnovni namen počitniških dejavnosti je omogočiti dijakom preživljati aktivne in pestre počitnice, kjer
bodo razvijali svoje sposobnosti ter spoznavali nove dežele in ljudi. S svojo ponudbo aktivnosti želimo
doseči vse skupine dijakov (različni interesi in seveda različen materialni status).
Počitniške dejavnosti morajo biti razporejene skozi počitniški čas (ne vse v začetku počitnic). Seznam
vseh dejavnosti mora biti objavljen do konca koledarskega leta in narejena mora biti ustrezna
predstavitev (plakati, zloženke, internetna stran, itd.) za kar poskrbijo mentorji dejavnosti (profesorji na
gimnaziji).
Počitniške dejavnosti moramo omogočiti tudi tistim iz socialno šibkejših družin, zato je potrebno
pripraviti vsaj dva programa, kjer niso potrebni denarni prispevki oz. se lahko le-te zbere s
prostovoljnimi dejavnostmi dijakov (bazarji, gledališke igre, koncerti).
Profesorji lahko ob sodelovanju v počitniških dejavnostih z dijaki vzpostavljajo bolj pristne stike, saj gre
za neformalno druženje, čeprav veljajo vsa pravila hišnega reda kot v času pouka. K izvedbi dejavnosti
je potrebno pritegniti vsako leto druge profesorje in zunanje sodelavce, ker bo tako tudi ponudba
aktivnosti veliko bolj pestra.
Načrtovane počitniške dejavnosti:
 Jesenski, zimski in poletni športni tabori v okviru obveznih izbirnih vsebin – koordinira
Nikola Bistrović.
 Spoznavni dnevi ter Šola za animatorje 1 in 2 (v okviru vzgoje animatorjev) – koordinirajo Robi
Sekavčnik, Fani Pečar, Martina Ješovnik.
 Poletni dan na Škofijski za osnovnošolce – koordinira Sebastjan Mihajlović.
Možne so tudi ostale dejavnosti, ki se bodo razvile v okviru izvedbe interesnih dejavnosti/ krožkov v tem
šolskem letu.
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12. Obvezne izbirne vsebine
1. letnik - novi
OBVEZNI DEL
Kulturno-umetniške vsebine (glasba)
Kulturno-umetniške vsebine (likovna umetnost)
Športni dan – 2x
Knjižnično-informacijska znanja
Kulturni dan (božičnica 3 ure, kulturni praznik 3 ure)
IZBIRNI DEL – splošni
Na izbiro ena od dveh OIV-ekskurzij (29.-30. 5.):
 2 dni: »Antična umetnost« (Pula, Poreč)
 1 dan: »Po Valvazorjevi deželi naravoslovna ekskurzija« (Notranjska, Rakov
Škocjan, Kras, Obala)
Logika in argumentacija v retoriki
Druga OIV-vsebina izbirnega dela
IZBIRNI DEL – inovativni
Na izbiro ena od dveh OIV-ekskurzij (29.-30. 5.):
 2 dni: »Antična umetnost« (Pula, Poreč)
 1 dan: »Po Valvazorjevi deželi naravoslovna ekskurzija« (Notranjska, Rakov
Škocjan, Kras, Obala)
Informatika za inovativne
Druge OIV-vsebine izbirnega dela po izbiri dijaka

57 ur
18
18
12
3
6
33 ur
12
(ni obveznega
ocenjevanja, ne šteje k
uram predmetov)

Odgovorni na šoli
Tadej Kušar
Maja Tuš Kolarič
aktiv športne vzgoje
Alenka Bratuša
po LDN
Odgovorni na šoli
Maja Tuš Kolarič,
Martina Ješovnik
Mojca Kelbič Đajić,
Bernardka Radej

15
6
33 ur
12
(ni obveznega
ocenjevanja, ne šteje k
uram predmetov)

Karmen Hebar
zaposleni in dijaki
Odgovorni na šoli
Maja Tuš Kolarič,
Martina Ješovnik
Mojca Kelbič Đajić,
Bernardka Radej

15
6

Mirko Đukić
zaposleni in dijaki

Opomba: Namesto plačljivih OIV-ekskurzij se dijakom ponudi tudi brezplačna alternativa obveznosti v obsegu 12 ur, ki jih
pripravijo odgovorni učitelji za ekskurzije, izvedejo pa se na šoli v času ekskurzij.

2. letnik - novi
OBVEZNI DEL
Športni dan – 2x
Knjižnično-informacijska znanja (osnove znanstvenoraziskovalnega dela: diferencirano glede na temo
Projektnega dela)
Kulturni dan – 2x (Miklavžev koncert 3 ure, božičnica
3 ure, kulturni praznik 3 ure, akademija 3 ure)
Zdravstvena vzgoja
IZBIRNI DEL – splošni in inovativni
Na izbiro ena od dveh OIV-ekskurzij:
 »London« (marec)
 »Nemčija-Švica-Avstrija« (22.-26. 10.)

Projektno delo (izzivi podjetnosti in inovativnosti)

46 ur
12
6

12
16
44 ur
30
(ni obveznega
ocenjevanja, ne
šteje k uram
predmetov)
14

Odgovorni na šoli
aktiv športne vzgoje
Alenka Bratuša

po LDN
Anica Lorenčič Rukav
Odgovorni na šoli
Andreja Vidmar
aktiv nemščine

vsi profesorji

Opomba: Namesto plačljivih OIV-ekskurzij se dijakom ponudi tudi brezplačna alternativa obveznosti v obsegu 30 ur, ki jih
pripravijo odgovorni učitelji za ekskurzije, izvedejo pa se na šoli v času ekskurzij.
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3. letnik – stari
OBVEZNI DEL
Športni dan – 2x
Knjižnično-informacijska znanja
Kulturni dan – 2x (Miklavžev koncert 3 ure, božičnica
3 ure, kulturni praznik 3 ure, akademija 3 ure)
Državljanska kultura
IZBIRNI DEL – splošni in inovativni
Ekskurzija Rim (22.-26. 10.)
Druge OIV-vsebine izbirnega dela po izbiri dijaka

48 ur
12
6
12

Odgovorni na šoli
aktiv športne vzgoje
Alenka Bratuša
po LDN

18
42 ur
30

Bernardka Radej
Odgovorni na šoli
razredniki tretjih letnikov,
Robi Sekavčnik
zaposleni in dijaki

12

Opomba: Namesto plačljivih OIV-ekskurzij se dijakom ponudi tudi brezplačna alternativa obveznosti v obsegu 24 ur, ki jih
pripravijo odgovorni učitelji za ekskurzije, izvedejo pa se na šoli v času ekskurzij.

4. letnik – stari
OBVEZNI DEL
Športni dan – 2x
Kulturni dan (božičnica 3 ure,
kulturni praznik 3 ure)
IZBIRNI DEL – splošni in inovativni
Maturantska ekskurzija (9.-13. 9.):
 »Španija«
 »Bolgarija«

12 ur
6
(+ 6 ur za tretjo uro ŠVZ)*
6

Odgovorni na šoli
aktiv športne vzgoje

18 ur
18
(+ 12 ur za tretjo uro ŠVZ)*

Odgovorni na šoli
Helena Gornik
Marko Grobler

po LDN

Opomba: Namesto plačljivih OIV-ekskurzij se dijakom ponudi tudi brezplačna alternativa obveznosti v obsegu 30 ur, ki jih
pripravijo odgovorni učitelji za ekskurzije, izvedejo pa se na šoli v času ekskurzij.

Športni tabori kot OIV in izbirni predmet Športna vzgoja
Naziv
dejavnosti
Športni tabor
Rogla
18.-20. 10.
2019 na Rogli

Vrste aktivnosti in kompetence, ki jih razvijajo dijaki

Organizacija in izvajanje različnih športnih dejavnosti v
okviru jesenskega športnega tabora na Rogli.
Učenje in izpopolnjevanje znanj iz pohodništva, nogometa,
rokometa, košarke, odbojke, badmintona, plezanja, fitnesa,
plavanja, namiznega tenisa in plesa.
Dijaki na taboru opravijo ure izbirnega predmeta šport, OIV
ure (izbirni del) in manjkajoče športne dneve.
Zimovanje
Organizacija in izvajanje različnih športnih dejavnosti v
17.-20. 1. 2020 okviru zimovanja. Učenje in izpopolnjevanje znanj iz
na Rogli
smučanja, deskanja na snegu in ostalih zimskih športov.
Dijaki na taboru opravijo ure izbirnega predmeta šport, OIV
ure (izbirni del) in manjkajoče športne dneve.
Športni tabor
Organizacija in izvajanje različnih športnih dejavnosti v
Baška
okviru poletnega športnega tabora na Baški.
20.-24. 8. 2020 Učenje in izpopolnjevanje znanj iz plavanja, potapljanja,
v Baški na Krku nogometa in odbojke na mivki, kot tudi spoznavanje novih
športov na vodi (supanje, smučanje in deskanje na vodi).
Dijaki na taboru opravijo ure izbirnega predmeta šport, OIV
ure (izbirni del) in manjkajoče športne dneve.
Junijska
Organizacija in izvajanje različnih športnih dejavnosti v
športna dneva okviru junijskih športnih popoldnevov na Škofijski.

Št. ur
25

Odgovorni
na šoli
Nikola
Bistrović

30

Nikola
Bistrović

30

Nikola
Bistrović

12

Nikola
Bistrović,
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na Škofijski
19. in 22. 6.
2020

Šolski turnir v malem nogometu, šolski turnir v odbojki na
mivki, šolski izlet in izvajanje nevsakdanjih športnih
aktivnosti (rafting, spuščanje po jeklenici, lokostrelstvo,
adrenalinski park).
Istralandija.
Dijaki opravijo ure izbirnega predmeta šport, OIV ure
(izbirni del) in manjkajoče športne dneve.

Peter
Medved,
Andreja
Šverc

*Tretja ura ŠVZ v 4. letniku ni v urniku, 35 ur pa dijaki pridobijo z naslednjimi aktivnostmi:
 en športni dan – 6 ur
 maturantska ekskurzija – 12 ur
 plesne vaje – 17 ur.

13. Promocija šole
V šolskem letu 2019/20 bomo vsi učitelji, zaposleni na Škofijski gimnaziji A. M. Slomška, gimnazijo na
različne načine predstavljali osnovnošolcem in njihovim staršem. Za to bodo skrbeli različni
koordinatorji:
 promocija po šolah in predstavitve na tržnicah: Alenka Tarkuš,
 Dnevi za radovedne: mag. Jožica Brecl, dr. Mihael Gojkošek,
 informativni dnevi: Andreja Vidmar, Alenka Bratuša, Alenka Tarkuš, dr. Samo Repolusk
 srečanje g. nadškofa z birmanci (16. 11. 2019): promocijski film ŠgAMS: Nikola Bistrović in
Gašper Mlakar, poje tudi pevski zbor,
 Poletni dan na Škofijski: Sebastjan Mihajlović,
 šolska spletna stran in družbena omrežja: mag. Milanka Sobočan.

13.1. Druge oblike obveščanja javnosti



Obveščanje javnosti in stiki z mediji: dr. Samo Repolusk, Alenka Tarkuš, dijakinji novinarki.
Objave v napovednikih (šolska spletna stran, koledar) – obveščanje o šolskih dogodkih in
prireditvah (srečanja z gosti, predavanja, otvoritve razstav, predstavitve knjig, ...):
Danijela Žegarac.

14. Vpis
Vpis v prvi letnik Škofijske gimnazije Antona Martina Slomška za šolsko leto 2020/21 bo potekal v
terminih, določenih z "Rokovnikom za vpis v srednje šole", ki ga bo objavilo pristojno ministrstvo (MIZŠ).
Pogoj za vpis dijakov v višji letnik je uspešno zaključen predhodni letnik.
Pri vpisnem postopku v juniju bodo sodelovali: Alenka Tarkuš, Brigita Žaucer, Bojana Eisenhut, Andreja
Vidmar, učitelji nemščine (na kratko ustno preverijo znanje dijaka, da izbere ustrezno skupino).
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15. Svetovalna in posvetovalna dejavnost na šoli
15.1 Šolska svetovalna služba na Škofijski gimnaziji A. M. Slomška
Vodja: Alenka Tarkuš, prof. socialne pedagogike
Osnovna področja dela šolske svetovalne delavke:
1. Načrtovanje, spremljanje in evalvacija dela šole in šolskega svetovalnega dela.
2. Razvojno analitične naloge.
3. Svetovalno delo z dijaki.
4. Svetovalno delo s profesorji.
5. Svetovalno delo s starši.
6. Strokovno izpopolnjevanje, priprava gradiv.
7. Druge naloge.

15.2 Delo z dijaki s posebnimi potrebami
Delo z dijaki s posebnimi potrebami vodi in koordinira šolska svetovalka v sodelovanju s starši, dijaki,
razredniki, oddelčnimi učiteljskimi zbori in ravnateljem. Za vsakega dijaka je določena strokovna
skupina, ki spremlja sestavljanje, izvajanje in realizacijo individualiziranih programov, pripravljenih na
podlagi odločb. Strokovni aktivi učiteljev pripravljajo ustrezne programe za delo v skladu z
individualiziranimi programi za dijake s posebnimi potrebami ter načrte za potrebne prilagoditve pri
rednem pouku, v skladu z individualiziranimi programi.

15.3 Delo z nadarjenimi dijaki
Koordinatorka dela z nadarjenimi dijaki na šoli je prof. Barbara Babšek. Na podlagi potrdil o nadarjenosti,
ki so jih dijaki pridobili v osnovnih šolah ter na podlagi interesa dijakov koordinira pripravo
individualiziranih programov po želji posameznega nadarjenega dijaka. V primeru, da dijak še ni
prepoznan kot nadarjen, lahko na svojo pobudo, na pobudo staršev ali učiteljev, ki ga spremljajo pri
delu, zaprosi za ugotavljanje nadarjenosti s pomočjo predpisanih testov. Testiranje izvaja Barbara
Babšek, uni.dipl.psi., ki tudi vodi postopek evidentiranja nadarjenih dijakov.
Strokovni aktivi učiteljev pripravljajo krožke, kamor se lahko vključujejo tudi nadarjeni dijaki in tako
razvijajo svoja močna področja. Posamezni učitelji pa pripravljajo in izvajajo posebne programe v skladu
z željami nadarjenih dijakov, ki želijo preko dodatnih aktivnosti krepiti svoja močna področja.

15.4 Pomoč dijakom
Namenjena je predvsem dijakom, ki imajo pri posameznih predmetih težave. Izvaja se v obliki
pogovornih ur s posameznimi dijaki ali manjšimi skupinami v dogovoru z učitelji posameznih
predmetnih področij. Organizirali bomo tudi dopolnilni pouk.
15.5 Razreševanje konfliktov
Naziv dejavnosti
Mentor-ji
Cilji dejavnosti
Aktivnost dijakov

Vrstniška mediacija
Alenka Tarkuš, Alenka Bratuša
Vrstniški mediatorji bodo delovali na gimnaziji in na OŠ v
smislu mediiranja sporov, sodelovali pa bodo tudi na razrednih urah na gimnaziji.
Sodelovanje že usposobljenih mediatorjev v delavnici (8 krogov odličnosti) in
pomoč pri izvedbi vikend delavnice za nove mediatorje.
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Aktivnost učitelja

Usposabljanje za vrstniške mediatorje.
Izvajanje mediacije v Osnovni šoli Montessori.
Izvedba popoldanske delavnice in usposabljanje novih vrstniških mediatorjev v
okviru vikend delavnice.

15.6 Sodelovanje s starši
15.6.1 Delo svetovalne službe s starši
OBLIKE SODELOVANJA
V skladu z LDN se skozi celo šolsko leto organizirajo predavanja, delavnice in druge oblike skupinskega
dela s starši. Načrtovani so trije roditeljski sestanki.
Šolska svetovalna služba je staršem dostopna vsak dan med 7. in 15. uro po predhodnem dogovoru
med starši in svetovalno delavko, ter v času mesečnih popoldanskih pogovornih ur (vsak prvi četrtek v
mesecu).
Celotno šolsko leto poteka svetovanje staršem (osebna svetovanja ali svetovanja po telefonu).
Celotno šolsko leto poteka svetovanje družinam.

15.6.2 Roditeljski sestanki
V šolskem letu 2019/209 bomo imeli vsaj tri roditeljske sestanke. Prvi roditeljski sestanek je v prvem oz.
drugem tednu septembra. Za izvedbo je zadolžen ravnatelj z razredniki. Drugi roditeljski sestanek bo 10.
10. 2019 s predavateljem Markom Juhantom, za organizacijo pa je odgovorno vodstvo Zavoda z
ravnatelji. Tretji in morebitne nadaljnje roditeljske sestanke bodo pripravili razredniki po zaključku
prvega ocenjevalnega obdobja.

15.6.3 Pogovorne ure
Vsak učitelj ima enkrat tedensko pogovorno uro, ko je staršem osebno dosegljiv ali pa ga lahko pokličejo
po telefonu. Razen omenjene ure imajo vsi učitelji še eno pogovorno uro (prvi četrtek) mesečno v
popoldanskem času.
Enkrat tedensko ima vsak učitelj tudi pogovorno uro za dijake, praviloma v popoldanskem času.
Staršem je po predhodnem dogovoru oziroma najavi na voljo tudi gospod ravnatelj.

15.6.4 Svet staršev
Starši se organizirajo na ravni letnika ter celotne šole in izvolijo svoje predstavniško telo Svet staršev.
Dejavnosti staršev na teh ravneh organizirajo in vodijo starši, šola jim daje pri tem na razpolago prostor
in vso tehnično pomoč. Starši imajo svojega predstavnika v Upravnem odboru ZAMS, ki je voljen izmed
predstavnikov staršev vseh enot Zavoda.
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15.6.5 Neformalna srečanja s starši
Naziv dejavnosti
Mentor-ji
Cilji dejavnosti

Oddih in planinski pohod (Rezija, Peca), 7. 3. in 7. 6. 2020
mag. Milanka Sobočan, mag. Damjana K. Čarman

neformalno druženje udeležencev z namenom spoznavanja, krepitve
medsebojnih stikov in odnosov izven šolskega okolja s ciljem, da bi starši
in učitelji v tem prepoznali medsebojno korist za celoten pedagoški
trikotnik,

preseganje stereotipnih predstav o starših in učiteljih.
Aktivnost staršev in 
prijava in aktivna udeležba na oddihu in planinskem pohodu,
dijakov

sodelovanje pri pripravi poročil na spletni strani šole.
Aktivnost učitelja 
priprava programa za enodnevni oddih v sodelovanju s turistično
agencijo Aritours,

pregled terena in priprava programa planinskega pohoda,

posredovanje informacij in zbiranje prijav,

aktivna udeležba na oddihu in planinskem pohodu,

objavljanje informacij pred, med in po dogodku na spletni strani šole in
družbenih omrežjih.

16. Dijaške zadeve
Vsak dijak Škofijske gimnazije Antona Martina Slomška dobi Dijaški dnevnik, Dijaško izkaznico ter
magnetno kartico za malico in vstop v šolo.
Za dijake je organizirana regresirana prehrana med poukom. Malica je med glavnim odmorom v jedilnici.

16.1 Učbeniški sklad
Na ŠgAMS deluje učbeniški sklad, kjer si lahko dijaki vseh štirih letnikov, vključno z maturitetnimi
predmeti, izposodijo učbenike za različne predmete - razen tujih jezikov. Vodi ga laborantka Brigita
Žaucer. Naročilnice za tekoče leto dijaki oddajo v mesecu juniju (prvi letniki ob vpisu), da se v času
počitnic pripravijo učbeniški kompleti in nabavijo morebitni novi učbeniki. V prvem tednu septembra se
vsako novo šolsko leto razdelijo učbeniški kompleti med dijake posameznih letnikov. V kolikor dijak med
letom učbenik izgubi ali kakorkoli poškoduje oz. uniči, ob koncu šolskega leta plača ustrezno vrednost
nabavne cene učbenika.
Obrabnina učbeniškega kompleta je četrtina drobnoprodajne cene, ki se plača po položnici v času od
oktobra do decembra. Ko so razdeljeni vsi učbeniki, se uredi še vsa statistika v zvezi z učbeniki in sicer:
izdela se seznam dijakov, ki imajo izposojene učbeniške komplete, izdela se cenik ter izračuna obrabnina
za posamezen letnik in dijaka (maturante) ter se odda v računovodstvo. Vmes je potrebno obveščati
zamudnike s plačilom ali z oddajo učbenikov. V kleti v arhivu se zložijo in popišejo učbeniki, ki ostanejo
med šolskim letom skladiščeni; za te se izdela seznam, da imamo stanje v arhivu popisano.
Za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada se v vsakem šolskem letu odloči večina dijakov.
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16.2 Kriteriji za podeljevanje javnih pohval
Točkovanje dosežkov za podelitev javnih pohval:
1 točko prejme dijak za:
- prav dober učni uspeh,
- oddajo in zagovor raziskovalne naloge na regijskem nivoju,
- bronasto priznanje na šolskem tekmovanju iz znanja matematike, slovenskega, nemškega ali
španskega jezika, zgodovine, geografije, kemije, biologije, logike, fizike (»Čmrlj«), astronomije
ali na tekmovanju v znanju o sladkorni bolezni,
- udeležbo na regijskem tekmovanju iz fizike,
- udeležbo na taboru »Vrednote slovenske osamosvojitve«,
- vsako predstavo v sklopu dramske skupine na regijskem nivoju,
- vsak nastop v sklopu vokalne skupine, pevskega zbora, šolskega benda ali samostojno na javni
prireditvi* na regijskem nivoju,
- 1–3 nastope v sklopu vokalne skupine, pevskega zbora, šolskega benda ali samostojno na šolski
javni prireditvi*,
- aktivno vlogo animatorja na vsakem dogodku na nivoju šole (npr. Dnevi za radovedne, Poletni
dan ...),
- 10–19 ur tutorstva ali prostovoljnega dela,
- 3-kratno aktivno sodelovanje v promociji gimnazije na razredni uri ali tržnici poklicev,
- avtorstvo vsakega promocijskega članka ali prispevka o gimnaziji v javnih občilih na regijskem
nivoju.
2 točki prejme dijak za:
- bronasto priznanje za raziskovalno nalogo na regijskem nivoju,
- udeležbo na regijskem tekmovanju iz angleščine,
- 3. mesto na posamičnem ali ekipnem športnem tekmovanju na regijskem nivoju,
- 4 ali več nastopov v sklopu vokalne skupine, pevskega zbora ali šolskega benda na šolski javni
prireditvi*,
- avtorstvo posameznih del na šolski razstavi z uradno otvoritvijo,
- 20–29 ur tutorstva ali prostovoljnega dela,
- 4- ali večkratno aktivno sodelovanje v promociji gimnazije na razredni uri ali tržnici poklicev,
- avtorstvo vsakega promocijskega članka ali prispevka o gimnaziji v javnih občilih na državnem
nivoju (število točk se deli med avtorje prispevka).
3 točke prejme dijak za:
- odličen učni uspeh,
- srebrno priznanje za raziskovalno nalogo na regijskem nivoju,
- srebrno priznanje na tekmovanju v znanju slovenščine ali geografije na regijskem nivoju,
- bronasto priznanje na tekmovanju v znanju fizike na regijskem nivoju,
- 2. mesto na posamičnem ali ekipnem športnem tekmovanju na regijskem nivoju,
- vsak samostojni nastop in zastopanje šole na javni prireditvi* na regijskem nivoju,
- samostojno šolsko razstavo avtorskih del z uradno otvoritvijo,
- aktivno vlogo gostitelja dijakov na izmenjavi v sklopu projekta Erasmus+,
- aktivno vlogo animatorja na vsakem dogodku na nivoju nadškofije,
- 30–39 ur tutorstva ali prostovoljnega dela.
4 točke prejme dijak za:
- zlato priznanje za raziskovalno nalogo na regijskem nivoju,
- uvrstitev in udeležbo na državnem tekmovanju v znanju angleškega jezika,
- 1. mesto na posamičnem ali ekipnem športnem tekmovanju na regijskem nivoju,
- 40–49 ur tutorstva ali prostovoljnega dela.
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5 točk prejme dijak za:
- bronasto priznanje za raziskovalno nalogo na državnem nivoju,
- bronasto priznanje na državnem tekmovanju v znanju angleškega jezika,
- 3. mesto na posamičnem ali ekipnem športnem tekmovanju na državnem nivoju,
- 3. mesto na tekmovanju v sklopu dramske skupine, vokalne skupine ali pevskega zbora na
državnem nivoju,
- 3. mesto na razpisu na državnem nivoju,
- avtorstvo posameznih poglavij, člankov ali del, izdanih v uradni publikaciji s kataložnim zapisom
(CIP),
- aktivna udeležba dijaka in zastopanje šole na izmenjavi v sklopu projekta Erasmus+,
- 50–59 ur tutorstva ali prostovoljnega dela.
6 točk prejme dijak za:
- srebrno priznanje za raziskovalno nalogo na državnem nivoju,
- srebrno priznanje na državnem tekmovanju v znanju matematike, slovenskega, angleškega,
nemškega ali španskega jezika, zgodovine, geografije, kemije, biologije, logike, fizike,
astronomije ali na tekmovanju v znanju o sladkorni bolezni,
- 2. mesto na posamičnem ali ekipnem športnem tekmovanju na državnem nivoju,
- 2. mesto na tekmovanju v sklopu dramske skupine, vokalne skupine ali pevskega zbora na
državnem nivoju,
- 2. mesto na razpisu na državnem nivoju,
- 60–69 ur tutorstva ali prostovoljnega dela.
7 točk prejme dijak za:
- zlato priznanje za raziskovalno nalogo na državnem nivoju,
- zlato priznanje na državnem tekmovanju v znanju matematike, slovenskega, angleškega,
nemškega ali španskega jezika, zgodovine, geografije, kemije, biologije, logike, fizike,
astronomije ali na tekmovanju v znanju o sladkorni bolezni,
- 1. mesto na posamičnem ali ekipnem športnem tekmovanju na državnem nivoju,
- 1. mesto na tekmovanju v sklopu dramske skupine, vokalne skupine ali pevskega zbora na
državnem nivoju,
- 1. mesto na razpisu na državnem nivoju,
- samostojno avtorsko izdajo uradne publikacije s kataložnim zapisom (CIP),
- doseženo priznanje za avtorsko delo v sklopu projekta Erasmus+,
- 70 ali več ur tutorstva ali prostovoljnega dela.
8 točk prejme dijak za:
- udeležbo na mednarodnem tekmovanju v znanju,
- udeležbo na posamičnem ali ekipnem športnem tekmovanju na mednarodnem nivoju,
- udeležbo na mednarodnem tekmovanju v sklopu dramske skupine, vokalne skupine ali
pevskega zbora.
10 točk prejme dijak za:
- priznanje/medaljo na mednarodnem tekmovanju v znanju,
- priznanje/medaljo na posamičnem ali ekipnem športnem tekmovanju na mednarodnem nivoju,
- priznanje/medaljo na mednarodnem tekmovanju v sklopu dramske skupine, vokalne skupine ali
pevskega zbora,
- priznanje/medaljo na razpisu na mednarodnem nivoju.

* maša se ne šteje kot javna prireditev
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Nadalje lahko dijak prejme:
- 1–2 točki za sodelovanje v dramski skupini (po presoji mentorja: 2 točki – glavne vloge, 1 točka
– stranske vloge),
- 1–3 točke za udeležbo na natečaju (po presoji komisije za podeljevanje javnih pohval na podlagi
razpisnih pogojev ter glede na vložen trud in čas),
- 1–2 točki za vlogo animatorja na duhovnih srečanjih (po presoji mentorja animatorjev),
- 0–2 točki za vodenje razredne skupnosti (po presoji razrednika),
- 0–4 točke za vodenje dijaške skupnosti (po presoji mentorja dijaške skupnosti; 4 točke za aktivno
udejstvovanje izven šolskih okvirov),
- 0–1 točko za aktivno udejstvovanje v dijaški skupnosti.
Pri točkovanju se dijaku upošteva le najvišje točkovani dosežek na posameznem tekmovanju oz.
področju. Zapisan točkovnik predstavlja najvišje število točk, ki ga lahko posameznik prejme za
posamezni dosežek. Mentor lahko po lastni presoji z obrazložitvijo komisiji za podeljevanje javnih pohval
posameznemu dosežku dijaka pripiše tudi manj točk, kot jih predlaga točkovnik.
Če dijak doseže uspeh na tekmovanju, ki po tem točkovniku ni točkovano, mentor predlaga število točk,
ki jih za ta dosežek prejme. Komisija pri obravnavi vloge presodi, če je predlagano število točk smiselno
in usklajeno z drugimi dosežki in sprejme dokončno odločitev o točkovanju dosežka.
Za prvi pisni ukor (katerekoli stopnje), ki ga dijak prejme v tekočem šolskem letu, se mu skupno število
zmanjša za 7 točk. Ko dijak prejme drugi pisni ukor, izgubi možnost za prejem pohvale, ne glede na
število točk, ki jih zbere v točkovanju.
Dijak prejme bronasti klas, če v šolskem letu z dosežki zbere 4–6 točk.
Dijak preje srebrni klas, če v šolskem letu z dosežki zbere 7–10 točk.
Dijak prejme zlati klas, če v šolskem letu z dosežki zbere 11 točk ali več.
Dijak, ki v šolskem letu zbere največ točk, prejme posebno nagrado »dijak leta«. Če je po točkovanju
več dijakov izenačenih v najvišjem številu zbranih točk, so prejemniki nagrade »dijak leta« vsi dijaki z
najvišjim številom točk.

16.3

Dijaška skupnost

Tudi v letošnjem šolskem letu 2019/20 bo na Škofijski gimnaziji delovala Dijaška skupnost (v
nadaljevanju DISK). Dijaško skupnost sestavljajo vsi dijaki gimnazije. Njeno vodstvo sestavljajo
predsednik ter še po dva predstavnika vsakega razreda.
Samemu oblikovanju vodstva mentorici v mesecu septembru posvetita posebno pozornost, da ga bodo
sestavljali dijaki, ki se bodo resnično zavzeli za delovanje Dijaške skupnosti ter bodo spodbujali
usmeritev in naravnanost naše šole. Prav tako se v mesecu septembru potrdi pravilnik Dijaške
skupnosti.
Dijaška skupnost se bo srečevala enkrat mesečno (po potrebi tudi pogosteje). Natančen datumski
razpored dejavnosti in plan dela bomo določili po prvem srečanju septembra.
Dijaška skupnost bo nosilec in koordinator že uveljavljenih projektov. Nadaljevati želijo s svojim delom
in vključiti v dogajanje čim več dijakov. Prav s tem namenom se bo realizacija posameznih projektov
zaupala posameznim razredom, ker se bodo le na ta način vsi dijaki čutili vključene v delo Dijaške
skupnosti. Dijaška skupnost ostaja koordinator in pomočnik pri izvedbi ter promociji projektov. Nekatere
projekte bo izvedlo tudi samo vodstvo Dijaške skupnosti, s tem se bodo člani vodstva bolj povezali in
hkrati pokazali pomemben zgled ostalim.
Predsednik Dijaške skupnosti v tem šolskem letu je Mark Anton Ramšak. Mentorici Dijaške skupnosti v
letošnjem šolskem letu sta profesorici Urška Koren in Monika Walter.
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Program dela (razdeljen po mesecih):
Mesec
Aktivnosti
SEPTEMBER
- oblikovanje navodil za izbor predstavnikov oddelčnih skupnosti
- predstavitev DISK-a v 1. letnikih
- v drugi polovici septembra prvo srečanje
- spoznavanje in razdelitev dejavnosti po razredih
NOVEMBER
- okrasitev
DECEMBER
- priprava adventnih duhovnih misli
- adventni venci
- miklavževanje
- priprava jaslic
JANUAR
- trikraljevski koledniki
FEBRUAR
- okrasitev
- ples
MAJ
- volitve novega predsednika DISK-a
JUNIJ
- zaključno srečanje in refleksija delovanja DISK-a

16.4 Medsebojna učna pomoč sošolcev
Dijaki s sodelovanjem svetovalne službe in učiteljev posameznih učnih predmetov razvijajo medsebojno
učno pomoč. Evidenco opravljene učne pomoči vodi mag. Damjana Krivec Čarman.

17. Delo učiteljskega zbora
Učiteljski zbor deluje na šoli kot strokovni organ in kot skupnost, ki jo združuje zavezanost in predanost
delu z mladimi v skladu z nazorsko usmeritvijo šole in nameni ustanovitelja ter v sodelovanju s starši.

17.1 Redne pedagoške konference







Uvodna konferenca ob začetku pouka 27. 8. 2019,
redovalna konferenca ob sklepu 1. ocenjevalnega obdobja 16. 1. 2020,
redovalna konferenca ob sklepu 2. ocenjevalnega obdobja za 4. letnik 22. 5. 2020,
redovalna konferenca ob sklepu 2. ocenjevalnega obdobja za 1., 2. in 3. letnik 23. 6. 2020,
redovalna konferenca po popravnih izpitih v spomladanskem roku 7. 7. 2020,
redovalna konferenca po popravnih izpitih v jesenskem roku 21. 8. 2020.

17.2 Izredne pedagoške konference:
Sklicane bodo po potrebi.

17.3 Delovne konference



Praviloma vsak prvi in tretji četrtek v mesecu ob 15:00 za načrtovanje mesečnega dela,
reševanje tekoče problematike in izobraževanja učiteljev.
Delovna konferenca ob obravnavi letnega delovnega načrta 19. 9. 2019.
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17.4 Strokovna izpopolnjevanja
17.4.1 Strokovna izpopolnjevanja učiteljev
Datum
2. 10. 2019

Izvedba v okviru
Tema
Skupno izobraževanje zaposlenih Pozitivna disciplina (g. Jani Prgić).
na ZAMS
24.-25. 1. 2020 Skupno načrtovanje dela kolektiva Aktualna tematika o odnosih v kolektivu,
ŠgAMS
pristopih k dijakom in o viziji razvoja šole.
vse leto
RIC, študijske skupine ZRSŠ
Seminarji za pripravo na maturo.
vse leto
KATIS
Izobraževanja po izbiri profesorjev.
več četrtkov od Interna izobraževanja učiteljev v Predstavitve primerov dobre učne prakse.
13:30 do 15:00 okviru projektov Inovativna učna Razvijanje kompetence podjetnosti v gimnazijah.
okolja in Podjetnost v gimnazijah Razvijanje inovativnih učnih pristopov.
več četrtkov ob Delovne konference
Strokovne razprave o izboljšavah vzgojno15:00
izobraževalnega procesa.

17.4.2 Strokovna izpopolnjevanja ravnatelja
Naslov seminarja, izobraževanja ali strokovnega srečanja

Št. ur seminarja

Strokovno izobraževanje ravnateljev Portorož

16

Strokovno izobraževanje ravnateljev Radenci

18

Strokovni aktivi ravnateljev mariborske regije

10

Strokovna srečanja ravnateljev razvojnih šol projektov Inovativna učna
okolja in Podjetnost v gimnazijah

vsaj 4x letno

17.5 Duhovna in družabna srečanja
Predvidena so priložnostna srečanja ob praznovanjih in skupnih prireditvah ter prostovoljni duhovni
obnovi za zaposlene v adventnem in postnem času. Poglobljeno načrtovanje dela in usposabljanje za
kolektiv bo 24. in 25. 1. 2020 v Celju.

17.6 Strokovni aktivi
Na šoli deluje devet strokovnih aktivov:
Vrsta strokovnega aktiva

Vodja aktiva

Aktiv učiteljev slovenščine

Monika Walter

Aktiv učiteljev matematike

Mojca Tomšič

Aktiv učiteljev ANG-ŠPA

Danijela Žegarac

Aktiv učiteljev nemščine

mag. Milanka Sobočan

Aktiv učiteljev humanistike

Tadej Kušar

Aktiv učiteljev naravoslovja

dr. Mihael Gojkošek

Aktiv učiteljev družboslovja

Marija Repina

Aktiv učiteljev dušeslovja

dr. Ivo Kerže

Aktiv učiteljev športne vzgoje

Sebastjan Mihajlović
stran

37 od 38

Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška
LDN 2019/20

18. Obravnava in potrditev letnega delovnega načrta
Letni delovni načrt je na redni delovni konferenci 19. 9. 2019 obravnaval profesorski zbor.
Letni delovni načrt je bil predstavljen Svetu staršev 23. 9. 2019.
Upravni odbor je 26. 9. 2019 podal soglasje in potrdil LDN.

dr. Samo Repolusk, ravnatelj
Priloge:
- Šolski koledar 2019/20.
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