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1 ORGANIZACIJA POUKA IN UČITELJSKI ZBOR 

 

Pouk v šolskem letu 2021/2022 je potekal po veljavnem predmetniku za splošno in športno 

gimnazijo. Pedagoške ure so bile opravljene po letnih pripravah učiteljev in v okviru 

zakonskih določil. Realizacijo po letnikih prikazuje spodnja tabela. Pouk je bil organiziran v 

eni izmeni in je potekal v  matičnih učilnicah. Ob upoštevanju vseh priporočil NIJZ smo izvedli 

tudi maturitetne izpite. 

 

Realizacija ur v šolskem letu 2021/2022 je razvidna iz naslednje tabele. 

 

 Ure po predmetniku Opravljene ure Delež v odstotkih 

Prvi letnik 

 

1. a 1506 1. a 1496 99,3 

1. b 1191 1. b 1212 101,8 

1. c 1506 1. c 1523 101,1 

1. š 1559 1. š 1522 97,6 

Skupaj         5762 Skupaj        5753 99,8 

Drugi letnik 

 

2. a 1570 2. a 1577 100,4 

2. b 1500 2. b 1482 98,8 

2. c 1780 2. c 1770 99,4 

2. š 1675 2. a 1613 96,3 

Skupaj        6525 Skupaj         6445 98,77 

Tretji letnik 

 

3. a 1815 3. a 1835 101,1 

3. b 1815 3. b 1811 99,7 

3. š 1885 3. š 1830 97,1 

Skupaj         5476 Skupaj        5515 99,29 

Četrti letnik 

 

 

4. a 2065 4. a 2001 96,9 

4. b 2065 4. b 2004 97 

4. c 2240 4. c 2156 96,3 

4. š 2380 4. š 2299 96,6 

Skupaj         8750 Skupaj        8460 96,7 
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Vodstvo šole 

Roman Činč – ravnatelj  

 

Svetovalna služba 

Brigita Hari, socialna delavka 

 

Učiteljski zbor 

Drago Balajc, prof. 

Nataša Benkič, prof. 

mag. Tomi Bušinoski, prof. 

Renata Dominko, prof. (Vesna Vrhovski, prof.) 

Tadeja Filo, mag. prof. 

Melita Franko, prof. 

Marjan Geč, prof. 

Majda Gomboc, prof. 

Franc Hauko, prof. 

Janko Hochstätter, prof. 

Irena Horvat, prof. (Mateja Sajovic, prof.) 

Marjan Horvat, prof. 

Damijana Hrastelj Ploj, prof. 

Boža Ivanuša Trajbarič, prof. 

mag. Suzana Jakoša, prof.  

Alenka Jelen, prof. 

Cvetka Jošar Matić, prof. 

dr. Marjan Kulčar, prof. 

dr. Renato Lukač, prof. 

Marjetka Maučec, prof. 

mag. Martina Mihoković, prof. 

Mitko Nasevski, prof. 

Sandra Pančor, prof. 

Tadeja Pucko, prof. 

Valerija Režonja, prof. 

Alenka Stvarnik, prof. 

Melisanda Sedonja, prof. 

Mateja Štefanec, prof. 

Franc Trplan, prof. 

Simona Varga, prof. 

Romana Zver, prof. 

mag. Jasna Vuradin Popović, prof. 

mag. Sonja Žilavec Nemec, prof. 
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Knjižničarka 

Milena Zelko, višja knjižničarka  

 

Laboranti 

Tadeja Zver – laborantka pri biologiji in kemiji  

Branko Prelec – laborant pri fiziki in vzdrževalec učne tehnologije (V) 

Ivica Glavak – laborant pri biologiji in kemiji  

 

Drugi zaposleni 

Cvetka Ulen – računovodkinja (Anja Zelko) 

Ivica Glavak  – tajnik VIZ 

Branko Fekonja – hišnik 

Bernarda Lukač – čistilka (Ana Gerlec) 

Cvetka Žalig – čistilka 

Romana Morčič – čistilka 

Dušica Aster – čistilka 
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2 IZVEDBENI PREDMETNIK V ŠOLSKEM LETU 2021/2022 

 

Pouk v šolskem letu 2021/2022 je bil izvajan po predmetnikih za splošno in športno 

gimnazijo. 

 

PREDMETNIK SPLOŠNE GIMNAZIJE 

 

Obvezni štiriletni predmeti 

 

Letnik in tedensko število ur 

1. 2. 3. 4. 

Slovenščina 4 4 4 5 

Matematika 4 4 4 5 

Prvi tuji jezik 3 3 3 4 

Drugi tuji jezik 3 3 3 3 

Zgodovina 2 2 2 2 

Športna vzgoja 3 3 3 3 

Likovna umetnost 1,5*    

Glasba 1,5*    

Obvezni predmeti     

Geografija 2 2 2  

Biologija 2 2 2  

Kemija 2 2 2  

Fizika 2 2 2  

Psihologija   2  

Sociologija  2   

Filozofija    2 

Informatika 3,5    

Nerazporejene ure  3 3 8 

 

*(18 ur predmeta se izvede v okviru OIV Umetnosti) 
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PREDMETNIK ŠPORTNE GIMNAZIJE 

 

Obvezni štiriletni predmeti 

 

Letnik in tedensko število ur 

1. 2. 3. 4. 

Slovenščina 4 4 4 5 

Matematika 4 4 4 5 

Prvi tuji jezik 3 3 3 4 

Drugi tuji jezik 3 3 3 3 

Zgodovina 2 2 2 2 

Športna vzgoja 6 6 6 3 

Likovna umetnost  1,5*   

Glasba 1,5*    

Obvezni predmeti     

Geografija 2 2 2  

Biologija 2 2 2  

Kemija 2 2 2  

Fizika 2 2 2  

Psihologija   2  

Sociologija  2   

Filozofija    2 

Informatika 3,5    

Nerazporejene ure  1 2 8 

*(18 ur predmeta se izvede v okviru OIV Umetnosti) 

 

Izbirni predmeti v šolskem letu 2021/2022: 

- 2. letnik: angleščina – ena skupina, biologija – ena skupina, geografija – ena skupina, 

matematika – dve skupini, slovenščina – dve skupini; 

- 3. letnik: angleščina – ena skupina, biologija – ena skupina, geografija – ena skupina, 

matematika – dve skupini, slovenščina – dve skupini; 

- združene skupine iz dijakov 2. in 3. letnika: angleščina – ena skupina, fizika – ena 

skupina, geografija – ena skupina, informatika – ena skupina, kemija – ena skupina, 

matematika – ena skupina, nemščina – ena skupina, psihologija – ena skupina, 

zgodovina – ena skupina. 
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3 OCENJEVALNA OBDOBJA IN ŠOLSKI KOLEDAR  

 

Izobraževalno delo je potekalo v enem ocenjevalnem obdobju in v skladu s sprejetim 

sklepom MIZŠ.  
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4 PROGRAM OBVEZNIH IZBIRNIH VSEBIN  

 

Za načrtovanje in izvajanje obveznih izbirnih vsebin (OIV) je skrbela Simona Varga. 

 

V šolskem letu 2021/2022 je bilo izvedenih 143 od predvidenih 116 ur obveznih izbirnih 

vsebin, obveznih za vse, kar je 123,28 odstotka. 

 

Število opravljenih ur obveznih izbirnih vsebin po vsebinskih sklopih za šolsko leto 2021/2022 

 

 1.letnik* 2. letnik 3. letnik 4. letnik Skupaj 

Državljanska kultura 11/21* 3/5 3/10 2/3 19/39 

Knjižnično informacijsko 

znanje 
6/9 3/1 3/8 1/1 13/19 

Kulturno-umetniške vsebine 4/0 8/11 4/4 2/2 18/17 

Športni dnevi 12/12 12/12 12/12 0/0 36//39 

Zdravstvena vzgoja 6/3 3/3 6/4 1/1 16/11 

Vzgoja za družino, mir in 

nenasilje 
7/8 3/3 4/9 0/1 14/21 

Skupaj 46/53 32/35 32/47 6/9 116/143 
* (predvideno/realizirano) 

 

Realizacija predlogov preteklega leta: 

– zaradi občasnega izvajanja pouka na daljavo v času epidemije nekatere vsebine s 

področja kulturno-umetniških vsebin in vsebin zdravstvene vzgoje v celoti niso 

bile izvedene; 

– katalog vsebin po prosti izbiri dijaka je bil nekoliko skrajšan; 

– podrobneje je bil predstavljen pomen obveznih izbirnih vsebin. 

 

Predlogi za naslednje šolsko leto: 

– dodatno je treba razširiti ponudbo vsebin zdravstvene vzgoje in kulturno-

umetniških vsebin; 

– katalog vsebin po prosti izbiri je treba še skrajšati in poenotiti predloge 

posameznih predmetnih aktivov; 

– dijakom je treba predstaviti pomen obveznih izbirnih vsebin; 

– na roditeljskih sestankih je treba predstaviti  pomen in sestavo vsebin staršem; 

– uskladiti je treba predvsem načrtovanje ekskurzij. 
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V šolskem letu 2021/2022 so bile izvedene vsebine po prosti izbiri na naslednjih področjih: 

 - logika in matematika, 

 - medpredmetno povezovanje z ekskurzijami, 

 - raziskovalno delo, 

 - prostovoljno socialno delo, 

 - prva pomoč, promet in varnost, 

 - športne dejavnosti, 

 - učenje za učenje, 

 - verstva in etika, 

 - naravoslovne vsebine, 

 - jezikoslovne vsebine, 

 - kulturno-umetniške vsebine, 

 - družboslovne vsebine. 

 

RAZPOREDITEV REALIZIRANIH OIV, OBVEZNIH ZA VSE, PO LETNIKIH 

 

1. LETNIK  SKUPAJ 1. let.: 53 

Vrsta OIV Naziv Čas izvedbe Št. ur 

Državljanska kultura Prireditev ob dnevu samostojnosti in enotnosti 24. 12. 2021 1 

  Jelkovanje 24. 12. 2021 2 

  Proslava ob slovenskem kulturnem prazniku 4. 2. 2022 1 

 Ekskurzija na Goričko in Porabje 16. 5. 2022 8 

 Ekskurzija v Koprsko primorje 22. 6. 2022 8 

 Proslava ob dnevu državnosti 24. 6. 2022 1 

 Knjižnično 

informacijsko znanje 
Izbor literature na temo športa in gibanja 17. 9. 2021 3 

 Rastem s knjigo 19. 11. 2021 2 

  Osnovne informacije o šolski knjižnici COBISS 6. 6. 2022 2 

  Navajanje in citiranje virov pri seminarski nalogi 13. 6. 2022 2 

 Zdravstvena vzgoja Zdravniški pregled 
september/oktober 

2021 
3 

Športni dnevi Jesenski športni dan  21. 9.2021 6 

 Spomladanski športni dan 23. 6. 2022 6 

Vzgoja za družino, mir 

in nenasilje 
Vpliv interneta na duševno zdravje mladostnikov 21. 10. 2021 1 

 Razkrižje  21. 6. 2022 5 

 Krst fazanov  24. 6. 2022 1 

  Slovo maturantov 20. 5. 2022 1 
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2. LETNIK   SKUPAJ 2. let.: 35 

Vrsta OIV Naziv Čas izvedbe Št. ur 

Državljanska kultura Prireditev ob dnevu samostojnosti in enotnosti 24. 12. 2021 1 

  Jelkovanje 24. 12. 2021 2 

  Proslava ob slovenskem kulturnem prazniku 7. 2. 2022 1 

 Proslava ob dnevu državnosti 24. 6. 2022 1 

Knjižnično informacijsko znanje Obisk NUK 16. 5. 2022 1 

Kulturno-umetniške vsebine Filmska predstava  'Palm Springs' 17. 12. 2021 2 

 
Narodni muzej Ljubljana & kulturna dediščina 

glavnega mesta 
16. 5. 2022 7 

 Filmska predstava  'Najslabši človek na svetu' 23. 6. 2022 2 

Športni dnevi Jesenski športni dan 24. 9. 2021 6 

  Spomladanski športni dan 21. 6. 2022 6 

Zdravstvena vzgoja Predavanje Vpliv substanc, varni spolni odnosi 22. 6. 2022 3 

Vzgoja za družino, mir in 

nenasilje 
Vpliv interneta na duševno zdravje mladostnikov 21. 10. 2021 1 

  Slovo maturantov 20. 5. 2022 1 

 Krst fazanov  24. 6. 2022 1 

 

3. LETNIK  SKUPAJ 3. let.: 47 

Vrsta OIV Naziv Čas izvedbe Št. ur 

Državljanska vzgoja Prireditev ob dnevu samostojnosti in enotnosti 24. 12. 2021 1 

  Jelkovanje 24. 12. 2021 2 

  Proslava ob slovenskem kulturnem prazniku 7. 2. 2022 1 

 Predavanje o EU & delavnice v Pokrajinskem muzeju 21. 6. 2022 3 

 Predavanje 'Čas osamosvojitve' 23. 6. 2022 2 

 Proslava ob dnevu državnosti 24. 6. 2022 1 

Knjižnično informacijsko znanje Poklicna orientacija 16. 5. 2022 8 

Kulturno-umetniške vsebine Filmska predstava 'Nikoli redko včasih vedno' 22. 12. 2021 2 

 Filmska predstava 'Belfast' 21. 6. 2022 2 

    

Športni dnevi Jesenski športni dan 20. 9. 2021 6 

  Spomladanski športni dan 22. 6. 2022 6 

Zdravstvena vzgoja Zdravniški pregled 
november 

2021 
3 

  Predavanje Pomen krvodajalstva 23. 6. 2022 1 
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Vzgoja za družino, mir in 

nenasilje 
Delavnice Pomisli in povej na glas! 25. 2. 2022 4 

  Inovativni marketinški pristop 15. 4. 2022 2 

 Krst fazanov  24. 6. 2022 1 

 Varna raba interneta 21. 10. 2021 1 

 Slovo maturantov 20. 5. 2022 1 

 

4. LETNIK                                                                 SKUPAJ 4. let.: 9 

Vrsta OIV Naziv Čas izvedbe Št. ur 

Državljanska vzgoja Prireditev ob dnevu samostojnosti in enotnosti 24. 12. 2021 1 

  Jelkovanje 24. 12. 2021 2 

 Proslava ob slovenskem kulturnem prazniku 7. 2. 2022 1 

Knjižnično informacijsko znanja Podnebne spremembe in pravo 24. 2. 2022 1 

Kulturno-umetniške vsebine Ogled filmske  predstave 'Delo na zahtevo' 16. 12. 2021 2 

Zdravstvena vzgoja Predavanje o krvodajalstvu 27. 9. 2021 1 

Vzgoja za družino, mir in 

nenasilje 
Varna raba interneta 21. 10. 2021 1 
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5 PROGRAM IN DELO STROKOVNIH ORGANOV ŠOLE  

 

5.1 UČITELJSKI ZBOR 

 

Učiteljski zbor je na rednih pedagoških in redovalnih konferencah obravnaval strokovna in 

vzgojna vprašanja, analiziral učni uspeh ter sodelovanje s starši in z dijaško skupnostjo. 

Posvečal se je analizi rezultatov mature in iskal rešitve za kakovostno pripravo dijakov na 

maturo. Pobude in predloge pri reševanju vzgojne in učne problematike je posredoval 

vodstvu šole. 

 

Prednostne naloge vseh strokovnih delavcev so bile še naprej zagotavljati čim boljše 

rezultate glede izobraževanja med letom in na maturi oz. poučevati dijake tako, da bo 

usvojeno znanje trajno in kakovostno, zato so se učitelji strokovno pripravljali na 

izobraževalni proces. Posebna pozornost je bila namenjena medpredmetnemu načrtovanju 

ter uvajanju informacijsko-komunikacijske tehnologije v proces učenja in poučevanja. 

Organizirali smo interno izobraževanje za delo preko spletnih učilnic, v smislu poenotenja 

dela učiteljev. Na ta način smo želeli olajšati dijakom komunikacijo in prejemanje zadolžitev 

ter pošiljanje, nalaganje lastnih odgovorov. 

Ravnatelj je učiteljski zbor spodbujal h kakovostnemu delu, ga sproti seznanjal z novostmi na 

področju šolske zakonodaje in novimi predpisi. Spremljal je pouk, posebno skrb namenjal 

motiviranju dijakov, usmerjal predmetne aktive k poenotenju meril in standardov ter k 

medpredmetnemu povezovanju. 

 

5.2 POROČILO O DELU V ŠOLSKEM LETU 2021/2022 V ŠPORTNIH ODDELKIH 

 

V strokovnem kolegiju športnih oddelkov so bili Roman Činč, ravnatelj, Marjan Horvat, 

športni koordinator, in Nataša Benkič, pedagoška koordinatorica. Strokovni kolegij se je 

sestajal mesečno ali glede na okoliščine. 

 

Pedagoški zbor športnih oddelkov 

 

Pedagoški zbor se je sestajal glede na okoliščine in  sproti  reševal  težave. Individualne ure 

pri posameznih predmetih so bile izvajane redno, profesorji so vodili evidenco o opravljenih 

urah. 
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Športni oddelki in razredniki v šolskem letu 2021/2022 

 

Oddelek Štev. dijakov Razrednik 

1. š 24 Nataša Benkič 

2. š 25 Marjan Horvat 

3. š 24 Franc Trplan, Franc Hauko 

4. š 24 Melita Franko 

 

Sodelovanje s starši in trenerji 

 

Med šolskim letom je športni koordinator opravljal pogovore s trenerji, kadar je bilo to 

potrebno. V vseh športnih oddelkih je bil zaradi epidemiološke situacije izveden en roditeljski 

sestanek, v nekaterih oddelkih celo dva. Teh se je poleg razrednika udeležil tudi športni in 

(ali) pedagoški koordinator, ki je predstavil navodila glede zimske in poletne športne 

dejavnosti. Težave med šolskim letom so se reševale tudi z individualnimi pogovori s starši 

posameznih dijakov.  

 

Informativni dnevi 

 

Za vpis v športni oddelek v šolskem letu 2021/2022 smo organizirali informativni sestanek na 

uradni datum za informativne dneve v srednjih šolah. Pedagoški in športni koordinator sta 

izvedla individualne razgovore z vsemi kandidati za vpis v športni oddelek v mesecu marcu 

2022 ter kandidatom izdala potrdila o izpolnjevanju športnih kriterijev za vpis v športni 

oddelek.  

 

Pouk športne vzgoje, športni dnevi ter poletne in zimske športne dejavnosti 

 

Pouk športne vzgoje se je izvajal po učnem načrtu v šolski telovadnici in delno na daljavo. 

Poleg profesorjev športne vzgoje smo v izvedbo programa vključevali tudi zunanje sodelavce, 

strokovnjake na različnih področjih. 

 

V šolskem letu 2021/2022 smo izvedli dva športna dneva, skupaj s splošnimi oddelki.  
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Športne dejavnosti v šolskem letu 2021/2022 

 

Izvedene poletne dejavnosti 

 

Razred Termin Št. dni Lokacija Dejavnosti 

 

1. š    

 

11.–14. okt.  2021 

 

4 

 

Krašči 

Taborništvo, kolesarjenje, 

hokej na travi, ribolov, vaje 

FIZ, KEM … 

 

 

2. š 

 

 

6.–9. sep. 2021 

 

 

4 

 

       Krašči     

Čolnarjenje, paintball,      

kolesarjenje, likovna 

vzgoja, vaje FIZ, KEM, BIO 

3. š      20. –24. sep. 2021 5 Piran Tečaj potapljanja 

 

Izvedene zimske dejavnosti 

 

Razred Termin Št. dni Lokacija 

1. š 2.– 4. feb. 2022 3 Pohorje 

2. š 2.– 4. feb. 2022 3 Pohorje 

 

V okviru športnih dejavnosti smo z dijaki 1. in 2. letnika v Kraščih opravili tudi del pouka 

likovne umetnosti, angleščine in matematike ter vaje iz kemije, biologije in fizike. Dijaki 1. 

letnika so športne dejavnosti v Kraščih po prvem dnevu predčasno zaključili zaradi potrjene 

okužbe s SARS-CoV-2. Preostali del dejavnosti so zaradi tega nadomestili z udeležbo na 

drugih organiziranih dejavnostih. 

Za dijake 3. letnikov smo septembra 2021 po programu izvedli tečaj potapljanja v Piranu. 

Dijaki 1. in 2. letnikov so se v mesecu januarju udeležili smučarskega tečaja na Pohorju. 

 

Poleg naštetega so si dijaki športnih oddelkov ogledali Murine tekme konferenčne lige ter 

smučarske polete v Planici in ob tem doživeli nepozabno izkušnjo. Dijaki so si med šolskim 

letom ogledali tudi pokalno tekmo med OK Panvita in ACH Volley. 

Za dijake 2. letnika smo v mesecu juniju izvedli preizkus potapljanja.  

 

Financiranje športnih oddelkov 

 

Za financiranje športnih oddelkov je bilo zbranih nekaj donatorskih sredstev, ki smo jih 

porabili za izvedbo športnih dejavnosti. Preostale stroške dejavnosti so krili starši preko 

položnic, ki jih je izdala šola. 

Evidenco o zbranih in porabljenih sredstvih v športnih oddelkih vodi računovodstvo 

Gimnazije Murska Sobota. 
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Učni uspeh in šolski obisk v športnih oddelkih v šolskem letu 2021/2022 

 

Oddelek Uspeh ob koncu pouka v 

odstotkih 

Uspeh ob koncu       

šolskega leta v odstotkih 

Število 

izostankov 

na dijaka 

1. š 100 % 100 % 179 

2. š 87,5 % 91,7 % 186 

3. š 79,2 % 95,8 % 281 

4. š 100 % 100 % 108 

 

Matura 2022 Uspešni dijaki 

Spomladanski rok 23/24 

Jesenski rok 0/1 

Skupaj  23/24 
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6 POROČILA O DELU POSAMEZNIH STROKOVNIH AKTIVOV V 

ŠOLSKEM LETU 2021/2022 

 

V Gimnaziji Murska Sobota so v šolskem letu 2021/2022 delovali strokovni aktivi za 

naslednje predmete: 

slovenščino, 

matematiko, 

angleščino, 

nemščino, 

španščino, 

zgodovino, 

geografijo, 

biologijo, 

kemijo, 

fiziko in informatiko,  

sociologijo, filozofijo in psihologijo, 

umetnost in 

športno vzgojo. 

 

Strokovni aktivi so pri svojem delovanju poudarjali zlasti nov in drugačen način poučevanja, 

ki sledi didaktični prenovi gimnazij. Z izdelanimi merili za ocenjevanje so uresničevali 

izobraževalne in vzgojne standarde pouka pri posameznih predmetih.  

 

6.1.1 Slovenščina 

 

ČLANSTVO 

Vodja aktiva: mag. Suzana Jakoša 

 

Člani strokovnega aktiva 

mag. Suzana Jakoša 

Boža Ivanuša Trajbarič 

mag. Sonja Žilavec Nemec 

Tadeja Filo 

Milena Zelko 
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IZVAJANJE POUKA  

 

Pri pouku so bili uporabljani predpisani učbeniki, delovni zvezki, priročniki in gradivo za 

maturo. Aktiv učiteljev slovenščine je pripravljal napotke za delo pri pouku, ki 

vključujejo obveznosti dijakov, pisno in ustno ocenjevanje ter govorne nastope. 

Pouk je potekal v učilnicah z avdiovizualno in računalniško opremo ter tudi v 

sodelovanju s šolsko knjižnico, kjer so na voljo obravnavana leposlovna besedila, 

strokovna literatura, jezikovni priročniki, revije in časopisi. 

 

DRUGO STROKOVNO DELO 

 

Tekmovanja 

Izvedeno je bilo šolsko tekmovanje za Cankarjevo priznanje. Tekmovalci so se uvrstili 

tudi na območno in državno tekmovanje. Dijakinje in dijaki Gimnazije Murska Sobota so 

na šolskem tekmovanju prejeli osem bronastih, na območnem dve srebrni in na 

državnem eno srebrno priznanje. 

 

Projekti 

V skladu z letnim delovnim načrtom so bili izvedeni naslednji projekti: 

Rastem s knjigo  

Nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture Rastem s knjigo izvajajo Javna agencija za 

knjigo Republike Slovenije, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, 

Združenje splošnih knjižnic, Združenje splošnih knjižnic ob podpori Zavoda RS za šolstvo, 

Društva šolskih knjižničarjev Slovenije in Društva slovenskih pisateljev v sodelovanju s 

splošnimi knjižnicami in slovenskimi šolami. 

Projekt Medgeneracijsko branje  

Dejavnosti so potekale ob izboru književnih besedil s seznama Javne agencije za knjigo 

Republike Slovenije. Mentorice Milena Zelko, Suzana Jakoša, Boža Ivanuša Trajbarič in 

Tadeja Filo so poročilo o dejavnostih v zvezi s projektom posredovale Tilki Jamnik, vodji 

bralnega projekta. 

Pisan svet GMS (snemanje televizijskih oddaj o aktualnih dogodkih in dogajanju v 

gimnaziji) 

Projekt Objem (bralna pismenost in razvoj slovenščine)  

Projekt PODVIG (podjetnost v gimnaziji) 

Oko besede (srečanje slovenskih mladinskih piscev) 

GMS gre v OŠ 
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Drugo delo z nadarjenimi dijaki 

Dijakinje in dijaki so pod mentorstvom učiteljev sodelovali na literarnih natečajih, pisali 

novinarske prispevke za gimnazijsko spletno stran, se pripravljali na nastopanje pred 

kamero za snemanje predstavitvenih televizijskih oddaj ter na javno govorno nastopanje 

na šolskih in drugih kulturnih prireditvah. 

Dijakinja prvega letnika je na natečaju za najboljši sinopsis oziroma zgodbo za kratki 

igrani film ali kratko televizijsko dramo prejela Grossmannovo priznanje. 

Na literarnem natečaju, ki ga je razpisal poslanec Evropskega parlamenta Milan Brglez, je 

dijakinja prvega letnika osvojila drugo mesto. 

 

Pomoč šibkejšim dijakom 

Dijakom je bila dodatno razložena nerazumljiva (in tudi nerazumljena) učna snov, prejeli 

so dodatne naloge iz pravopisa in za druge jezikovne vaje (med individualnimi urami in 

tudi po e-pošti), napotke za pisanje in analizo napak v pisnih izdelkih, povezanih s 

poukom, tekmovanjem in z literarnimi natečaji. 

 

Ekskurzije in terensko delo 

 

Neobvezne ekskurzije v okviru OIV 

Naslov ekskurzije Datum Ciljna skupina 

 

Medpredmetno 

povezovanje, 

opombe 

Strokovna ekskurzija pri izbirni uri 

geografije (Vipavska dolina in Kras) 

28. marec 

2022 

dijaki in dijakinje 

tretjega letnika iz 

skupine pri izbirni uri 

geografije 

sodelovanje z 

aktivom 

učiteljev 

geografije 

 

Druge opravljene dejavnosti strokovnega aktiva v šolskem letu 2021/2022 

 

Čas izvedbe Naslov dejavnosti Nosilec dejavnosti  oz. 

udeleženec 

Šolsko leto 

2021/2022 

Uskladitev kriterijev in standardov, 

poenotenje kriterijev za doseganje 

minimalnega standarda in priprava načrta 

ocenjevanja znanja 

aktiv učiteljev slovenščine  

Šolsko leto 

2021/2022 

Medpredmetno sodelovanje aktivi učiteljev 

slovenščine, geografije, 

zgodovine, tujih jezikov in 

glasbe 

Šolsko leto 

2021/2022 

Pisan svet GMS Tadeja Filo  
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Šolsko leto 

2021/2022 

Projekt Rastem s knjigo ob izbranem 

književnem besedilu 

Milena Zelko, Boža 

Ivanuša Trajbarič in 

Tadeja Filo 

Šolsko leto 

2021/2022 

Projekt Medgeneracijsko branje (ob izboru 

knjig s seznama Javne agencije za knjigo 

Republike Slovenije) 

Boža Ivanuša Trajbarič, 

Milena Zelko, Suzana 

Jakoša in Tadeja Filo 

Šolsko leto 

2021/2022 

Projekt Objem (bralna pismenost in razvoj 

slovenščine) 

Milena Zelko in Tadeja 

Filo 

Šolsko leto 

2021/2022 

Projekt PODVIG (podjetnost v gimnaziji) Tadeja Filo 

September 

2021 

Priprava dijaka iz 3. a na udeležbo v literarni 

delavnici v okviru prireditve Oko besede 

Suzana Jakoša 

30. 9. in 1. 

10. 2021 

Udeležba na Slovenskem slavističnem 

kongresu v Monoštru in Moravskih Toplicah  

Boža Ivanuša Trajbarič, 

Sonja Žilavec Nemec in 

Milena Zelko 

5. 10. 2021 Predstavitev učnih gradiv založbe Rokus  Sonja Žilavec Nemec 

10. 10. 2021 Seminar (zoom) v izvedbi DIC o prilagoditvah 

pri maturi  

Boža Ivanuša Trajbarič 

Oktober 

2021 

 

Vaje in priprava na nastop dijakov za proslavo 

ob spominskem dnevu Mestne občine 

Murska Sobota   

Suzana Jakoša in Tomi 

Bušinoski 

November 

2021 

Organizacija izvedbe šolskega tekmovanja za 

Cankarjevo priznanje 

Suzana Jakoša  

19. 11. 2021 Priprava srečanja s slovenskim piscem 

Ferijem Lainščkom v okviru prireditve Oko 

besede  

Milena Zelko, Suzana 

Jakoša in Tadeja Filo 

19. 11. 2021 Seminar ZRC SAZU Obdobja 40, Poezija v šoli Sonja Žilavec Nemec 

23. in 25. 

11. 2021 

Seminar ZRSŠ Slovenščina na maturi Sonja Žilavec Nemec 

26. in 27. 

11. 2021 

Seminar Filozofske fakultete Univerze v 

Mariboru o književnosti na maturi 

Sonja Žilavec Nemec 

December 

2021 

Proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti  Suzana Jakoša, Tomi 

Bušinoski, Ivica Glavak in 

Melita Franko 

6. 1. 2022 Predstavitev pouka slovenščine v GMS OŠ 

Beltinci 

Sonja Žilavec Nemec 

11. 1. 2022 Predstavitev pouka slovenščine v GMS OŠ 

Bakovci 

Sonja Žilavec Nemec 

12. 1. 2022 Predstavitev pouka slovenščine v GMS OŠ III 

Murska Sobota 

Tadeja Filo 
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12. 1. 2022 

 

Izobraževanje RIC za novo ocenjevanje jezika 

v eseju 

Sonja Žilavec Nemec 

13. 1. 2022 Spletni seminar z naslovom Razvijanje 

jezikovne zmožnosti dijakov in dijakinj (v 

izvedbi DZS) 

Suzana Jakoša 

18. 1. 2022 Predstavitev pouka slovenščine v GMS OŠ 

Puconci 

Boža Ivanuša Trajbarič 

19. 1. 2022 Predstavitev pouka slovenščine v GMS OŠ I 

Murska Sobota 

Suzana Jakoša 

20. 1. 2022 Predstavitev pouka slovenščine v GMS OŠ II 

Murska Sobota 

Tadeja Filo 

27. 1. 2022 Predstavitev pouka slovenščine v GMS OŠ 

Tišina 

Tadeja Filo 

Od 12. do 

31. 1. 2022 

Raziskovalno delo za uvajanje novega 

ocenjevanja jezika v eseju 

Sonja Žilavec Nemec 

2. 2. 2022 Priprava programa za proslavo Združenja 

borcev za vrednote NOB v Murski Soboti ob 

slovenskem kulturnem prazniku 

Sonja Žilavec Nemec 

Februar 

2022 

Proslava ob slovenskem kulturnem prazniku Boža Ivanuša Trajbarič, 

Tomi Bušinoski in Ivica 

Glavak 

Februar 

2022 

Scenarij in priprava dijakov za snemanje 

prireditve za informativni dan GMS 

Boža Ivanuša Trajbarič 

Februar 

2022 

Govorne vaje s sodelujočimi iz 3. a pri 

pripravah na informativni dan 

Suzana Jakoša 

11. 2. 2022 

 

Sodelovanje na informativnem dnevu Sonja Žilavec Nemec, 

Suzana Jakoša in Tadeja 

Filo 

12. 2. 2022 Sodelovanje na informativnem dnevu Suzana Jakoša in Boža 

Ivanuša Trajbarič 

14. 3. in 9. 

4. 2022 

Seminar RIC za ocenjevanje esejev Sonja Žilavec Nemec 

Suzana Jakoša 

Marec 2022 Rokusovo izobraževanje Razčlemba 

izhodiščnega besedila in motivacija dijakov za 

branje umetnostnih besedil (zoom) 

Boža Ivanuša Trajbarič 

16. maj 

2022 

Kulturni program na 56. državnem srečanju 

mladih raziskovalcev Slovenije 

Tadeja Filo in Tomi 

Bušinoski 
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3. 6. 2022 Sodelovanje pri izvedbi kulturnega programa 

na tradicionalnem pohodu učenk in učencev 

osnovnih šol ter dijakinj in dijakov srednjih šol 

ob dnevu državnosti (v sodelovanju s 

Prekmurskim društvom general Maister 

Murska Sobota)  

Tadeja Filo (priprava 

dijakinj) in Tomi Bušinoski 

13. 6. 2022 Sodelovanje pri izvedbi kulturnega programa 

v Vrtu spominov in tovarištva na Petanjcih 13. 

junija 2022 (v sodelovanju z Irmo Benko) 

Tadeja Filo (priprava 

dijakov in dijakinj) in Tomi 

Bušinoski, oba tudi 

spremljevalca 

nastopajočih na prireditvi  

Maj in junij 

2022 

Ocenjevanje nalog pri splošni maturi Sonja Žilavec Nemec in 

Suzana Jakoša 

Junij 2022 Proslava ob dnevu državnosti in podelitvi 

spričeval dijakom nezaključnih letnikov 

Sonja Žilavec Nemec 

Julij 2022 Priprava in izvedba svečane podelitve 

spričeval maturantom 11. 7. 2022 

Tadeja Filo in Tomi 

Bušinoski 

Šolsko leto 

2021/2022 

Delo v projektni skupini RIC za uvajanje 

novega načina ocenjevanja jezika v eseju 

Sonja Žilavec Nemec 

 

Šolsko leto 

2021/2022 

Delo pomočnice glavne ocenjevalke na RIC in 

ocenjevanje izpitnih nalog  

Sonja Žilavec Nemec 

Šolsko leto 

2021/2022 

Priprava  tekmovalcev 2., 3. in 4. letnika na 

šolsko, območno in državno tekmovanje za 

Cankarjevo priznanje; delo v ocenjevalnih 

komisijah (šolski, območni in državni) za 

Cankarjevo tekmovanje 

Sonja Žilavec Nemec 

Šolsko leto 

2021/2022 

Priprava  tekmovalcev na šolsko in območno 

tekmovanje za Cankarjevo priznanje; delo v 

ocenjevalnih komisijah (šolski in območni), 

nadzor na šolskem tekmovanju 

Tadeja Filo 

Šolsko leto 

2021/2022 

Priprava  tekmovalcev na šolsko tekmovanje 

za Cankarjevo priznanje; delo v ocenjevalnih 

komisijah 

Suzana Jakoša in Boža 

Ivanuša Trajbarič 

Šolsko leto 

2021/2022 

Mentorstvo dijakinji Anji Kerčmar na 

državnem tekmovanju za Veronikino nagrado 

Sonja Žilavec Nemec 

Šolsko leto 

2021/2022 

Sodelovanje z RIC: priprava izpitnega gradiva 

za maturo 2023 in Predmetnega izpitnega 

kataloga za slovenščino kot drugi jezik 

Boža Ivanuša Trajbarič 

Šolsko leto 

2021/2022 

Arnesovi seminarji za digitalno izobraževanje 

 

Boža Ivanuša Trajbarič 
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Šolsko leto 

2021/2022 

Sodelovanje s SDPP pri pripravi literarnega 

večera V spomin Milanu Vincetiču (nastop in 

snemanje) 

Boža Ivanuša Trajbarič in 

Milena Zelko 

Šolsko leto 

2021/2022 

Usmerjanje sodelavke pri prvi zaposlitvi v 

vzgoji in izobraževanju ter priprava poročil o 

tem 

Suzana Jakoša 

Šolsko leto 

2021/2022 

Izvedba projekta Medgeneracijsko branje z 

dijaki 

 

Boža Ivanuša Trajbarič (1. 

a), Suzana Jakoša (3. a in 

4. c) in Milena Zelko 

Šolsko leto 

2021/2022 

Sodelovanje s PiŠK in šolsko knjižnico pri 

projektu Rastem s knjigo ob izbranem 

književnem besedilu 

Milena Zelko, Tadeja Filo 

in Boža Ivanuša Trajbarič 

 

 

6.1.2 Matematika 

 

ČLANSTVO 

Vodja aktiva: Valerija REŽONJA, prof. 

Člani strokovnega aktiva: 

 ravnatelj Roman ČINČ, prof.  

 Sandra PANČOR, prof. 

 Tadeja PUCKO, prof. 

 Valerija REŽONJA, prof. 

 

POUK 

 

Predmet matematika je eden od temeljnih splošnoizobraževalnih predmetov na gimnaziji 

in se izvaja v vseh štirih letnikih gimnazijskega izobraževanja. O smiselni razporeditvi učnih 

sklopov po učnem načrtu v posameznem letniku smo se profesorji znotraj aktiva dogovorili 

na začetku šolskega leta. Skozi celo šolsko leto smo zaradi sprememb pri izvajanju pouka 

zaradi epidemije covid-19 upoštevali aktualne smernice Ministrstva za šolstvo in šport ter 

Zavoda za šolstvo. V času pouka na daljavo smo uporabljali spletne učilnice Arnes in portal 

ZOOM za izvedbo videokonferenc.  

 

Dopolnilni in dodatni pouk smo izvajali v skladu z interesi in potrebami posameznih 

dijakov. 

 

V okviru izbirnih ur matematike MMA (1 ura tedensko) smo dijake 2. in 3. letnikov 

pripravljali na maturo na dveh ravneh (osnovni in višji). 
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V športnih oddelkih so učitelji, ki tam poučujejo, izvajali konzultacije glede na potrebe in 

želje posameznega dijaka športnega oddelka. 

 

Za dijake 4. letnika, ki so si izbrali dodatno uro matematike, smo izvajali priprave na maturo 

na višji ravni v obsegu 1 ure tedensko skozi celo leto, v sklopu pouka so zadnje štiri tedne 

potekale intenzivne priprave za vse dijake na osnovni in višji ravni. 

 

DRUGO STROKOVNO DELO 

 

Dokumentacija 

Učitelji strokovnega aktiva smo pri svojem delu upoštevali aktualni učni načrt in ostalo 

dokumentacijo, ki nam pomaga pri učinkovitem izvajanju učnega procesa. Tako smo v 

aktivu ob začetku šolskega leta pregledali in po potrebi posodobili nastavljene kriterije za 

ocenjevanje znanja in minimalne standarde znanja ter izdelali letne priprave na pouk. Za 

posamezno ocenjevalno obdobje smo naredili tudi načrt ocenjevanja znanja.  

 

V letošnjem šolskem letu je splošna matura iz matematike drugič potekala po 

prenovljenem Predmetnem izpitnem katalogu. Člani aktiva smo se udeležili predstavitev 

novosti in preučili nov Predmetni izpitni katalog. Maturante smo seznanili s seznamom 

vprašanj za ustni izpit, zgradbo izpita in merili za ocenjevanje. 

 

Tekmovanja 

V šolskem letu 2021/2022 smo na šoli kljub epidemiji covid-19 in pouku po različnih 

modelih organizirali in izpeljali vsa šolska tekmovanja. Udeležili smo se tudi vseh 

državnih tekmovanj. To so: 

 šolsko tekmovanje iz logike, 23. 9. 2021 (21 bronastih priznanj) 

 državno tekmovanje iz logike, 6. 11. 2021  (3 srebrna priznanja) 

 šolsko tekmovanje iz razvedrilne matematike, 1. 12. 2021 (10  bronastih priznanj) 

 državno tekmovanje iz razvedrilne matematike, 5. 2. 2022 (1 srebrno priznanje) 

 Evropske statistične igre (šolska raven), 1. 12. 2021–14. 12. 2021 

(10 ekip je prejelo bronasto priznanje) 

 Evropske statistične igre (državna raven), 12. 1. 2022–9. 2. 2022 

(4 ekipe so prejele srebrno priznanje, 1 ekipa je prejela zlato priznanje) 

 šolsko tekmovanje v znanju matematike za Vegova priznanja (Kenguru),  17. 3. 2022  

(19 bronastih priznanj) 

 državno tekmovanje v znanju matematike za Vegova priznanja, 23. 4. 2022                                                  

(2 srebrni in 1 zlato priznanje) 

 Evropski denarni kviz, 16. 3. 2022 
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Vključenost v projekte/projektne dneve/dneve drugačnega učenja 

Izvedba delavnice Odvodi in integrali za dijake 3. letnika, ki so si izbrali fiziko kot izbirni 

predmet na maturi. 

Vključenost članov aktiva v projekta OBJEM in PODVIG. 

 

Drugo delo z nadarjenimi dijaki 

Pred tekmovanji smo člani aktiva dijakom ponudili in glede na njihov interes izvajali 

priprave na posamezno tekmovanje. Priprave s posameznimi dijaki je običajno izvajal 

učitelj, ki je dijaka učil v razredu.  

 

Pomoč šibkejšim dijakom 

Vsak od profesorjev je nudil dodatno pomoč šibkejšim dijakom, ki jih je poučeval, v skladu 

z njihovimi potrebami oziroma željami. 

Vsak profesor je izvajal ure dodatne strokovne pomoči za dijake, ki jih je poučeval in ki so 

imeli odločbo oziroma je izvajal dodatne ure za dijake s pedagoško pogodbo. 

 

DRUGE OPRAVLJENE DEJAVNOSTI ČLANOV AKTIVA 

(strokovna izpopolnjevanja, profesionalna usposabljanja, izobraževanja …) 

Učitelji matematike smo se skozi celo šolsko leto udeleževali raznovrstnih usposabljanj, 

izobraževanj, delavnic oz. strokovnih izpopolnjevanj. Večina izobraževanj je potekala na 

daljavo: 

- Občni zbor DMFA 

- Delavnice za mentorje logike v organizaciji ZOTKS (dnevi odprtih vrat) 

- Seminar Statistična pismenost za mentorje na Evropskih statističnih igrah 

- Delavnica SURS 

- Seminar za pripravo na tekmovanje RM, 1. in 2. del 

- Seminar za pripravo na tekmovanje Ma SŠ A, 1., 2. in 3. del 

- Delovna srečanja članov projektih timov PODVIG in OBJEM 

- Seja DPK SM za matematiko o prenovljeni maturi 

- Izobraževanje za zunanje ocenjevalce pri splošni maturi 

- Študijska skupina za učitelje matematike v srednjih šolah 

- Različna spletna izobraževanja v času trajanja epidemije covid-19 o delu s spletnimi 

učilnicami, uporabi orodij za delo na daljavo … 

 

6.1.3 Angleščina 

 

ČLANSTVO 

Vodja aktiva: Nataša Benkič, prof. 

 

Člani strokovnega aktiva 
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 Cvetka Jošar - Matić, prof. 

 Mateja Štefanec, prof. 

 Nataša Benkič, prof. 

 Ivana Zidanšek, prof. 

 

IZVAJANJE POUKA  

 

Angleščina se poučuje kot prvi in kot drugi tuji jezik. V drugih in tretjih letnikih si dijaki lahko 

izberejo dodatno uro angleščine za utrjevanje in poglabljanje znanja, v četrtih letnikih pa 

imajo tisti dijaki, ki želijo opravljati angleščino na višjem nivoju, dodatno uro za pripravo na 

višji nivo.  

 

DRUGO STROKOVNO DELO 

 

Tekmovanja 

 31. 1. 2022: Regijsko tekmovanje iz angleščine, ki je potekalo z dijaki, prisotnimi na 

šoli, preko spleta 

 

Projekti 

 Dvoletni projekt (društvo Voter) Think green, go green (Mateja Štefanec) 

            14. 10. 2021 – srečanje z režiserjem 

            12. 10. 2021 – snemanje pogovora z Ljudmilo Novak 

            16. 11. 2021 – snemanje pogovora z direktorjem Saubermacher Komunala 

             24. 11. 2021 – snemanje pogovora z županom MOMS dr. Aleksandrom Jevškom 

             11. 3. 2022 – snemanje za projekt  

 Celoletni projekt Šola ambasadorka; zaključna podelitev priznanj je potekala v 

Ljubljani, 21. 6. 2022 (Mateja Štefanec) 

 Projekt »MEDNARODNO SODELOVANJE S FRANCOSKO POKRAJINO FIRMINY« (Mateja 

Štefanec) 

14. 2. 2022 – srečanje s predstavniki francoske pokrajine Firminy o načrtovanju 

sodelovanja obeh šol preko spletne platforme Zoom 

17. 3. 2022 – srečanje s predstavniki francoske pokrajine Firminy o načrtovanju 

sodelovanja obeh šol preko spletne platforme Zoom 

24. 3. 2022 – srečanje s predstavniki francoske pokrajine Firminy o načrtovanju 

sodelovanja dijakov in izdelavi njihovih osebnih profilov 

5. 5. 2022 – srečanje dijakov obeh šol in predstavitev sodelovanja dijakom preko 

spletne platforme Zoom 

 Sodelovanje v projektu OBJEM (Mateja Štefanec, Ivana Zidanšek) 

 Sodelovanje v projektu PODVIG (Ivana  Zidanšek, Mateja Štefanec) 
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Drugo delo z nadarjenimi dijaki 

 Priprava na regijsko tekmovanje (Ivana Zidanšek, Mateja Štefanec) 

 Pisanje esejev, še posebej književnih (Ivana Zidanšek, Cvetka Jošar Matić, Mateja 

Štefanec) 

 

 

Pomoč šibkejšim dijakom 

 Nudenje pomoči šibkejšim dijakom po potrebi (Ivana Zidanšek, Mateja Štefanec, 

Cvetka Jošar Matić, Nataša Benkič) 

 

Druge opravljene dejavnosti strokovnega aktiva v šolskem letu 2021/2022 

 

Kdaj Kaj Kdo 

8.–10. 3. 

2022 

Sodelovanje s prispevkom na mednarodni 

konferenci IATEFL 

Ivana Zidanšek 

31. 1. 2022 Recenzent za regijsko tekmovanje iz 

angleščine 

Ivana Zidanšek 

21. 3. 2022 Recenzent za državno tekmovanje iz 

angleščine  

Ivana Zidanšek 

17. 11. 2021 Izobraževanje EPAS Mateja Štefanec 

18. 11. 2021 Seminar Šola ambasadorka Ivana Zidanšek, 

Mateja Štefanec 

6. 1. 2022 Informativni dan za OŠ Beltinci Mateja Štefanec 

19. 1. 2022 Informativni dan za OŠ I Murska Sobota Mateja Štefanec  

29. 1. 2022 Seminar Novosti stroke Ivana Zidanšek, 

Mateja Štefanec 

31. 1. 2022 Regijsko tekmovanje iz angleščine Ivana Zidanšek, Mateja 

Štefanec, Nataša Benkič 

11. in 12. 2. 

2022 

Informativni dan Ivana Zidanšek, Mateja 

Štefanec, Nataša Benkič, 

Cvetka Jošar Matić 

10. 2. 2022 Ogled za bodoče dijake Mateja Štefanec 

Marec 2022 Mentorstvo študentu na praksi Mateja Štefanec 

26. 3. 2022 Izobraževanje za zunanje ocenjevalce na 

maturi 

Mateja Štefanec 

1. 7. 2022 Prvo srečanje za projekt Podnebni cilji in 

vsebine v VITR 

Ivana Zidanšek 

1. 6. 2022 Srečanje za zunanje ocenjevalce 

(moderacija) 

Mateja Štefanec 

7. 6. 2022 Srečanje za zunanje ocenjevalce Mateja Štefanec 

15. 7. 2022 Sestanek s predstavniki iz Ingolstadta Mateja Štefanec 
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6.1.4 Nemščina 

 

ČLANI STROKOVNEGA AKTIVA 

 

 mag. Tomi Bušinoski, prof. 

 Marjan Geč, prof.  

 dr. Marjan Kulčar, prof. (vodja aktiva) 

 Alenka Stvarnik, prof. 

 

IZVAJANJE POUKA  

 

Pri pouku nemščine so bili uporabljani predpisani učbeniki in delovni zvezki, priročniki ter 

gradivo za maturo. Aktiv učiteljev nemščine je pripravljal napotke za delo pri pouku, ki 

vključujejo obveznosti dijakov, pisno in ustno ocenjevanje ter govorne nastope. 

 

 

DRUGO STROKOVNO DELO 

 

   Tekmovanja 

Po enoletni prekinitvi smo sodelovali na šolskem in državnem tekmovanju v znanju 

nemščine. Popravljali smo naloge s šolskega tekmovanja ter pripravljali dijake na državno 

tekmovanje v znanju nemščine. 

 

   Drugo delo z nadarjenimi dijaki 

Individualne ure, prilagojene posameznemu dijaku. 

 

  Pomoč šibkejšim dijakom 

Individualne ure, prilagojene posameznemu dijaku. 

 

Ekskurzije in terensko delo 

 

Obvezne ekskurzije v okviru OIV 

Naslov ekskurzije Čas izvedbe Ciljna skupina Medpredmetno 

povezovanje, 

opombe 

Bad Radkersburg ekskurzija ni 

bila realizirana 

 

1. letniki NEM, ZGO, GEO, 

LUM 
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Gradec ekskurzija ni 

bila realizirana 

 

 3. letniki NEM, ZGO, GEO, 

LUM 

Dunaj ekskurzija ni 

bila realizirana 

 

2. letniki BIO 

 

Druge opravljene dejavnosti strokovnega aktiva v šolskem letu 2021/2022 

 

Čas izvedbe Dejavnost Izvajalec 

Skozi vse 

šolsko leto 

- priprava letnega delovnega načrta 

- sodelovanje pri medpredmetnih 

povezavah 

- članstvo v komisijah za popravne in    

predmetne izpite 

- govorilne ure 

- skupne govorilne ure 

- konference – pedagoške in redovalne 

- razredniška  opravila (Marjan Geč) 

- priprave na ustni in pisni del mature 

 - priprava 2. vprašanja za ustni del mature 

- razne prireditve 

- sestavljanje in popravljanje kontrolnih 

nalog  

- sodelovanje na informativnem dnevu 

- uskladitev kriterijev za  preverjanje in 

ocenjevanje znanja 

- sodelovanje z gospo Birgit Bader in 

gospodom dr. Philippom Reisnerjem v 

okviru priprav na DSD I in DSD II in pisnih ter 

ustnih izpitov: na DSD I (odgovorna 

učiteljica za DSD I na GMS je Alenka 

Stvarnik) se je v šolskem letu 2021/22 

prijavilo 12 dijakov,  na DSD II pa štirje dijaki 

iz GMS (odgovorni učitelj za DSD II na GMS 

je Marjan Kulčar) 

- sestanki aktiva 

- roditeljski sestanki in korespondenca:  

Marjan Geč) 

- seminarji  na področju DSD II:  

Vsi člani strokovnega 

aktiva 
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Marjan Kulčar in Marjan Geč  sta se 12. 10 

2021  udeležila enodnevnega seminarja na 

daljavo (DSD II pilotni izpiti) 

- seminarji na področju DSD I: Marjan Kulčar 

in Alenka Stvarnik sta se 17. 02. 2022 

udeležila enodnevnega seminarja na daljavo 

(DSD I pilotni izpiti) 

- mag. Tomi Bušinoski se je od 15. do 20. 8.  

2022 udeležil Mednarodne konference 

učiteljev nemščine  (IDT) na Dunaju  

- izdelava letne priprave na  pouk 

- izvedba izpitov za pridobitev DSD II (pisni 

izpit je potekal 24. 11. 2021) in DSD I 

diplome (pisni izpit je potekal 9. 3. 2022) 

 

                    

6.1.5 Španščina 

 

ČLANSTVO 

Vodja aktiva: Alenka Žuntar, prof.  

 

Članica strokovnega aktiva 

 Alenka Žuntar, prof. 

 

DRUGO STROKOVNO DELO 

 

Tekmovanja 

To šolsko leto se je  dijakinja 3.a razreda udeležila najprej šolskega in nato še državnega 

tekmovanja iz znanja španskega jezika Dilo en español v Kranju in osvojila zlato priznanje.  

 

Drugo delo z nadarjenimi dijaki 

Nadarjeni dijaki so med šolskim letom prejemali dodatne naloge, če so želeli. 

 

Pomoč šibkejšim dijakom 

Dijakom s slabšim znanjem so bile na voljo dodatne ure po dogovoru oziroma razlaga snovi 

po potrebi tudi v času pouka. 
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6.1.6 Zgodovina 

 

ČLANSTVO 

Vodja aktiva:  Melita Franko, prof.  

 

Člani strokovnega aktiva 

 Irena HORVAT, prof. (do 2. 1. 2022) 

 Melita FRANKO, prof. 

 Mateja SAJOVIC, prof. (od 3. 1. 2022) 

 

IZVAJANJE POUKA 

 

Irena Horvat: 1. a, 1. b, 1. c, 2. b, 2. c (do 2. 1., od 3. 1. Mateja Sajovic). 

 

Melita Franko: 1. š, 2. a, 2. š, 3. a, 3. b, 3. š,  4. a, 4. b, 4. c, 4. š, 2 uri – priprava na maturo, 

izbirna ura – zgodovina. 

 

DRUGO STROKOVNO DELO 

 

Tekmovanja 

Šolsko tekmovanje iz znanja zgodovine je bilo 30. septembra 2021. Prvi trije dijaki (Rok 

Forjan – 4. b, Alja Toplak – 4. a in Martina Temlin – 3. a) so se uvrstili na državno 

tekmovanje. Tema tekmovanja je bila 2. svetovna vojna. 

Državno tekmovanje iz znanja zgodovine je bilo 12. marca 2022 v Postojni. Namesto Alje 

Toplak (zdravstvene težave) se je tekmovanja udeležila Sara Shania Gomboc (četrto 

uvrščena).  

 

Raziskovalne naloge 

V šolskem letu 2021/2022 je dijakinja Ina Zagorc izdelala raziskovalno nalogo na temo 

»Delinkventnost in kazniva dejanja mladih«. Na regijskem srečanju mladih raziskovalcev 

(28. 3. 2022) na Ekonomski šoli Murska Sobota je dosegla zlato priznanje in se s tem 

uvrstila na državno srečanje mladih raziskovalcev, ki je bilo 16. 5. 2022 na Gimnaziji 

Murska Sobota. Tudi na državnem srečanju je Ina dosegla zlato priznanje. 

 

Projekti 

Projekt MLADOKRACIJA – DIALOG Z ŽUPANOM 

V okviru projekta so se dijaki udeleževali okroglih miz na različne teme, kjer so zastavljali 

vprašanja županu mestne občine Murska Sobota: 
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- 10. 9. 2021 je potekal razgovor na temo »Vloga mladih pri okrevanju po pandemiji covid-

19«. 

- 24. 11. 2021 se je odvijal razgovor na temo »Proračun občine Murska Sobota«. 

- 23. 2. 2022 je potekal razgovor na temo »Kulturne prireditve v mestni občini Murska 

Sobota«. 

- 26. 5. 2022 se je v MIKK-u odvijala debata na temo »Mladi oblikovalci modernega sveta« 

in »Ustvarjalna generacija«. Debate so se udeležili dijaki 3. a razreda. 

Mentorica: Melita Franko, prof. 

 

Projekti, vezani na Evropsko unijo, v sodelovanju s točko Europe Direct Murska Sobota 

- Razprava o podnebni pravičnosti – osrednja gostja je bila evropska poslanka Ljudmila 

Novak. Razprava je potekala 12. 11. 2021. 

- Delavnice »Ostržek« na temo Evropske unije – sodelovali so dijaki 1. a razreda. Delavnice 

so bile 15. 2. 2022. 

- 13. 4. 2022 je potekala prva delavnica za mlade v sklopu projekta »YOUPART« v okviru 

evropskega leta mladih v MIKK-u. 

- 9. 5. 2022 predstavnik Europe Directa Grega Donša dijakom 2. a razreda predstavi 

delovanje Evropske unije ob Dnevu Evrope. 

Mentorica: Melita Franko, prof. 

 

Projekt »KROKUS« 

20. 10. 2021 – sajenje čebulic Krokusa pred šolo v spomin na žrtve holokavsta. 

19. 1. 2022 – priprava programa za osrednjo državno prireditev za mednarodni dan 

spomina na žrtve holokavsta v gledališču Park. Srečanje skupine za pripravo programa je 

potekalo preko spletne platforme Zoom. 

1. 6. 2022 – obisk Pokrajinskega muzeja Murska Sobota, kjer so dijaki prisostvovali 

muzejski učni uri o Judih v Prekmurju, potem pa se sprehodili po poteh tlakovcev spomina 

v Murski Soboti. 

Mentorica: Melita Franko, prof. 

 

Projekt »OBJEM« 

4. 11. 2021 – sestanek članov GMS – načrtovanje dejavnosti v okviru projekta. 

21. 4. 2022 – hospitacija pri uri Tadeje Filo, prof., pri predmetu slovenščina in analiza 

hospitacije. 

24. 5. 2022 – hospitacija pri uri Sandre Pančor, prof., pri predmetu matematika in analiza 

hospitacije. 

31. 5. 2022 – hospitacija pri uri Ivane Zidanšek, prof., pri predmetu angleščina in analiza 

hospitacije.  

 

Projekt PODVIG 

25. 11. 2021 – seminar s primeri dobrih praks preko spletne platforme Zoom. 
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9. 12. 2021 – delovno srečanje na temo »Dimenzije trajnostnega razvoja« preko spletne 

platforme Zoom. 

20. 1. 2022 – seminar s primeri dobrih praks preko spletne platforme Zoom. 

24. 3. 2022 – seminar s primeri dobrih praks preko spletne platforme Zoom. 

Projekt POUČEVANJE S FILMOM V SREDNJIH ŠOLAH (VIZO) 

21. 12. 2021 – delovno srečanje preko spletne platforme Zoom o načrtovanju dejavnosti.  

19. 1. 2022 – ogled prvega predavanja o zgodovini filma preko spletne platforme Zoom. 

26. 1. 2022 – ogled drugega predavanja o zgodovini filma preko spletne platforme Zoom. 

10. 2. 2022 – filmsko vzgojni seminar preko spletne platforme Zoom. 

14. 2. 2022 – samostojni ogled filma »Donbass«. 

16. 2. 2022 – analiza filma »Donbass«. 

22. 2. 2022 – ogled filma »Mustang« v MIKK-u. 

24. 2. 2022 – analiza filma »Mustang« s strani predstavnika VIZO (Roka Govednika). 

Do 3. 5. 2022 je bilo izdelanih 8 videoesejev, s katerimi smo se udeležili državnega 

tekmovanja. 

Mentorica: Melita Franko, prof. 

 

Projekt »MEDNARODNO SODELOVANJE S FRANCOSKO POKRAJINO FIRMINY« 

14. 2. 2022 – srečanje s predstavniki francoske pokrajine Firminy o načrtovanju 

sodelovanja obeh šol preko spletne platforme Zoom. 

17. 3. 2022 – srečanje s predstavniki francoske pokrajine Firminy o načrtovanju 

sodelovanja obeh šol preko spletne platforme Zoom. 

24. 3. 2022 – srečanje s predstavniki francoske pokrajine Firminy o načrtovanju 

sodelovanja dijakov in izdelavi njihovih osebnih profilov. 

5. 5. 2022 – srečanje dijakov obeh šol in predstavitev sodelovanja dijakom preko spletne 

platforme Zoom. 

 

ESEJISTIČNI NATEČAJ »SPOMINSKA OBELEŽJA PRIPOVEDUJEJO« 

Svoje eseje v okviru natečaja je prispevalo 5 dijakov oz. dijakinj pod mentorstvom prof. 

Tadeje Filo in Melite Franko. 25. 5. 2022 je potekala podelitev priznanj nagrajencem 

natečaja v Gornji Radgoni. Priznanje je prejel dijak 4.c razreda Tine Fujs Perša. Nagrajen 

je bil njegov prispevek z naslovom »Gorički Nemci«. 

 

Drugo delo z nadarjenimi dijaki 

Spodbujanje dijakov za vključevanje v aktualne projekte in dodatne ure konzultacij. 

 

Pomoč šibkejšim dijakom 

Konzultacije z dijaki. 
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Ekskurzije in terensko delo 

 

Obvezne ekskurzije – matura 

Naslov ekskurzije Datum Ciljna skupina 

Maturitetna ekskurzija – Ptuj 27. 9. 2021 4. letnik (maturanti) 

in dijaki izbirne ure 

zgodovina 

 

Obvezne ekskurzije v okviru OIV 

Naslov ekskurzije Datum Ciljna skupina Medpredmetno 

povezovanje, opombe 

Projektni dan za dijake 1. letnikov: 

Razkrižje (prazgodovinska naselbina), 

likovna in glasbena delavnica ter pohod 

21. 6. 

2022 

1. letniki Likovna umetnost 

Glasbena umetnost 

Športna vzgoja  

 

Neobvezne ekskurzije  

Naslov ekskurzije Datum Ciljna skupina Medpredmetno 

povezovanje, opombe 

Strokovna ekskurzija v Celje 

(ogled dveh muzejskih zbirk in 

Tehnoparka) 

7. 5. 2022 dijaki izbirne 

ure 

zgodovina 

Geografija 

Sociologija 

 

Terensko delo Datum Ciljna skupina Medpredmetno 

povezovanje, opombe 

Arhivski tabor – Beltinci 28. 6 2022–

1.7.2022 

3 dijakinje 

prvega 

letnika 

Geografija 

Sociologija 

 

Druge opravljene dejavnosti strokovnega aktiva v šolskem letu 2021/2022 

 

Kdaj Kaj  Kdo  

20. 9.–24. 9. 

2021 

Spremstvo dijakov 3. š oddelka na potapljanju 

v Piranu 

Melita Franko, prof. 

 

23. 9. 2021 Tretji del študijske skupine pri zgodovini – 

potekal je preko spletne platforme Zoom 

Melita Franko, prof. 

 

6. 10. 2021 Dijaki izbirne ure zgodovina so si v okviru 

Pokrajinskega muzeja Murska Sobota ogledali 

ulično razstavo »Szilna soudba«. 

Melita Franko, prof. 
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29. 11. 2021–

20. 12. 2021 

Postavitev razstave in vodeni ogled za dijake 

3. b razreda s strani g. Draga Ribaša na temo 

»Vojna za samostojno Slovenijo 1991« 

Melita Franko, prof. 

20. 12. 2021 Spletni strokovni posvet pred dnevom 

samostojnosti in enotnosti 

Melita Franko, prof. 

19. 1. 2022 Promocija za OŠ Puconci in OŠ I  Murska 

Sobota – predstavitev družboslovja preko 

spletne platforme Zoom 

Melita Franko, prof. 

19. 1. 2022 Promocija za OŠ Puconci – predstavitev 

družboslovja preko spletne platforme Zoom 

Melita Franko, prof. 

27. 1. 2022 Virtualno strokovno srečanje – »Poučevanje o 

holokavstu« 

Melita Franko, prof. 

31. 1. 2022 Delovno srečanje v okviru promocije šole – 

organizacija informativnega dne (preko 

spletne platforme Zoom) 

Melita Franko, prof. 

2. 2. 2022– 4. 

2. 2022 

Spremstvo dijakov športnih oddelkov – 1. š in 

2. š na smučanje na Pohorju 

Melita Franko, prof. 

7. 2. 2022 Aktiv zgodovine – dogovor o skupnem testu 

in delo v spletni učilnici 

Melita Franko, prof. 

Mateja Sajovic, prof. 

11. in 12. 2. 

2022 

Informativni dan za učence osnovnih šol – 

predstavitev družboslovja 

Melita Franko, prof. 

28. 2. 2022 Priprave na zgodovinsko tekmovanje Melita Franko, prof. 

7. 3. 2022–18. 

3. 2022 

Pedagoška praksa – Matej MEŠKO Melita Franko, prof. 

10. 3. 2022 Promocija šole: predstavitev aktiva 

družboslovje za učence OŠ I, OŠ II in OŠ 

Beltinci preko spletne platforme Zoom 

Melita Franko, prof. 

17. 3. 2022 Promocija šole: predstavitev aktiva 

družboslovje za učence različnih osnovnih šol 

preko spletne platforme Zoom 

Melita Franko, prof. 

4. 5. 2022 Srečanje z Gregom Donša, predstavnikom 

Europe direct (informacijske točke) o 

načrtovanju predstavitev EU na šoli in 

sodelovanju dijakov v projektih EU 

Melita Franko, prof. 

18. 5. 2022 Obisk muzeja dijakov 1. š razreda ob 

svetovnem dnevu muzejev 

Melita Franko, prof. 

14. 6. 2022 Seminar za zunanje ocenjevalce na maturi (e-

ocenjevanje) 

Melita Franko, prof. 
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23. 6. 2022 Predavanje »Čas osamosvojitvene vojne« za 

dijake 3. letnikov. Predavanje sta izvedla 

predsednik PVD Sever za Pomurje g. Drago 

Ribaš in Marjan Recek. 

Melita Franko, prof. 

Mateja Sajovic, prof. 

28. 6. 2022 Konferenca učiteljev družboslovnih, 

umetnostnih in humanističnih predmetov 

DUH na temo »Mladi in ustvarjalnost« – Brdo 

pri Kranju 

Mateja Sajovic, prof. 

Melita Franko, prof. 

29. 6. 2022 Zaključna konferenca projekta PODVIG  na 

temo »Na krilih podjetnosti« – Brdo pri 

Kranju 

Melita Franko, prof. 

5. 7. 2022 Sestanek aktiva zgodovine – poročilo aktiva in 

načrtovanje dela za naslednje šolsko leto 

Mateja Sajovic, prof. 

Melita Franko, prof. 

15. 7. 2022 Delovni sestanek s predstavniki mesta 

Ingolstadt – načrtovanje sodelovanja 

Melita Franko, prof. 

Mateja Sajovic, prof. 

19. 8. 2022 Seminar: študijska skupina  Mateja Sajovic, prof. 

Melita Franko, prof. 

22. 8. 2022 Izobraževanje o varstvu osebnih podatkov Melita Franko, prof. 

Mateja Sajovic, prof. 

 

 

6.1.7 Geografija 

 

ČLANSTVO 

Vodja aktiva: Majda Gomboc, prof. 

 

Člani strokovnega aktiva 

 Drago Balajc, prof. 

 Majda Gomboc, prof. 

 Simona Varga, prof. 

 

 

IZVAJANJE POUKA  

 

Pouk in druge pedagoške dejavnosti so bili izvedeni v skladu z zastavljenimi cilji, pri tem 

so bile razvite ključne kompetence, zastavljene v načrtu dela. Del šolskega leta je pouk v 

posameznih oddelkih potekal na daljavo zaradi razglašene epidemije covid-19. 

Obravnavanje učne snovi in ocenjevanje je potekalo v skladu s smernicami Zavoda za 

šolstvo in MIZŠ. 
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DRUGO STROKOVNO DELO 

 

Tekmovanja 

Izvedli smo šolsko tekmovanje iz geografije (marec 2021). Na državno tekmovanje se je 

uvrstil dijak Rok Forjan. 

 

Projekti 

Člani aktiva smo sodelovali pri aktivnostih v okviru informativnega dne ter promociji šole 

ter projektnih dnevih ob koncu pouka.                           

 

Drugo delo z nadarjenimi dijaki 

Za dijake, ki so želeli poglobiti svoje znanje geografije, smo pripravili dodatne ure v okviru 

izbirnega predmeta geografija v 2. in 3. letniku in se tudi udeležili enodnevne ekskurzije v  

po Pomurju (2. letnik), v Julijske Alpe (2.  in 3. letnik) in na Ptuj (2. letnik). 

 

Pomoč šibkejšim dijakom 

Po potrebi smo izvajali individualne ure dopolnilnega pouka. V oddelkih 1. š,  2. š, 3. š, 4. 

š smo izvajali individualne konzultacije. Pomoč šibkim dijakom smo nudili tudi v času 

pouka na daljavo.  

 

Študentska praksa 

Na študentski praksi nismo imeli študentov. 

 

Izobraževanje 

Simona Varga: 

 Seminar za mentorje planinskih skupin, Bavšica, 8.–10. 10. 2021 

 Seminar Opazuj, meri sklepaj ..., 27. 11. 2021, na Oddelku za geografijo Filozofske 

fakultete Univerze v Ljubljani  

 Konferenca učiteljev družboslovnih predmetov – DUH, 28. 6. 2022, Brdo pri Kranju 

 Študijsko srečanje geografija, 18. 8. 2022, Ljubljana 

 Evropske statistične igre – seminar za učitelje:  

- 9. 11. 2021 – videokonferenčno, na daljavo 

- 11. 1. 2022 – videokonferenčno, na daljavo 

- 12. 1. 2022 – videokonferenčno, na daljavo 

 Epas – seminar za učitelje, videokonferenčno, na daljavo, 21. 10. 2021 

 Alp4nats – seminar za učitelje – videokonferenčno, na daljavo, 14. 12. 2021 
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Ekskurzije in terensko delo 

 

Obvezne ekskurzije – matura 

Naslov ekskurzije Datum Ciljna skupina Medpredmetna 

povezava 

Dinarsko-kraška Slovenija september 

2020 

4. letnik – matura / 

 

Obvezne ekskurzije v okviru izbirnega predmeta v drugem in tretjem letniku – geografija 

Naslov ekskurzije Datum Ciljna skupina Medpredmetna 

povezava 

Slovensko visokogorje 14. 9.2021 dijaki 3. letnika pri izbirni 

uri GEO 

 

GORIČKO 20. 9. 2021 dijaki 2. letnika pri izbirni 

uri GEO 

športna vzgoja 

BLED IN BOHINJ 9. 6. 2022 dijaki 2. in 3. letnika pri 

izbirni uri GEO 

športna vzgoja, 

zgodovina 

VISITOR CENTRA MURSKA 

SOBOTA 

6. 4. 2022                                                              dijaki 2. letnika pri izbirni 

uri GEO 

 

VIPAVSKA DOLINA IN 

KRAS 

28. 3. 2022 dijaki 3. letnika pri izbirni 

uri GEO 

zgodovina, 

slovenščina 

VELIKA PLANINA 7. 10. 2021 dijaki 2. letnika pri izbirni 

uri GEO 

 

 

Obvezne ekskurzije v okviru OIV 

Naslov ekskurzije Datum Ciljna skupina Medpredmetna 

povezava 

PRIMORSKA 22. 6. 2022 1. letnik zgodovina 

GORIČKO IN PORABJE 16. 5  2022 1. letnik etnologija, biologija  

LJUBLJANA 16. 5  2022 2. letnik zgodovina, sociologija 

 

Neobvezne ekskurzije v okviru OIV 

Naslov ekskurzije Datum Ciljna skupina  Medpredmetna 

povezava, 

opombe 

Poljska 23.–25. 9. 2021 

7.–9. 10. 2021 

vsi SOC, ZGO, GEO 

Rim 24.–27. 3. 2022 

31. 3.–3. 4. 2022 

1. letnik ZGO, GEO 
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Nizozemska 13.–18. 4. 2022  

20.–25. 4. 2022 

vsi ZGO, SOC, GEO 

 

Terensko delo 

Naslov  Datum Ciljna skupina 

Matura – terenske vaje 
 

jesen 2021 
4. letnik – maturitetna skupina 

 

6.1.8 Biologija 

 

ČLANSTVO 

Vodja aktiva: Renata Dominko, prof. biologije in Marjetka Maučec, prof. biologije  

 

Člani strokovnega aktiva 

 Renata Dominko, prof. biologije 

 Marjetka Maučec, prof. biologije 

 Tadeja Zver, prof. biologije in kemije, laborantka 

 Nadomeščanje Renate Dominko v času bolniške: Vesna Vrhovski, prof. biologije 

 

IZVAJANJE POUKA 

 

Pouk je od začetka šolskega leta v glavnem potekal v šoli. Le nekateri oddelki so zaradi 

okužbe z virusom SARS-CoV-2 izvajali v določenem času pouk na daljavo.  

 

DRUGO STROKOVNO DELO 

 

Tekmovanja 

1. Tekmovanje iz znanja biologije za Proteusovo nagrado.  

Dijaki so prejeli 8 bronastih priznanj na šolskem tekmovanju:  

Blaž Buzeti, 2. a, Vita Škarabot, 3. a, Sven Aleksandar Marinković, 3. š, 

Matic Sečko, 4. a, Mišel Novak, 4. b, Eva Horvat, 4. c, Ajša Kuzma, 4. c in Maja Čopi, 4. š. 

 

Na državno tekmovanje so se uvrstili:  

Blaž Buzeti, 

Vita Škarabot, 

Matic Sečko in  

Eva Horvat. 

 

Na državnem tekmovanju je prejel srebrno priznanje 

Matic Sečko iz 4. a (mentorica Marjetka Maučec). 
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2. Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni 

Dijaki so prejeli 8 bronastih priznanj na šolskem tekmovanju. 

 

Na državno tekmovanje, ki je bilo 20. novembra 2021, sta se uvrstili Vita Škarabot iz 3. a 

in Sara Novak Volmut iz 1. a. Vita je prejela zlato, Sara pa srebrno priznanje (mentorica 

Renata Dominko). 

 

             Projekti 

1. GMS gre v OŠ: Organizacija kviza NARAVOSLOVKO za OŠ: Marjetka Maučec (nismo 

izvedli zaradi epidemije covida-19) 

2. Evropski projekt Ekovrt: Marjetka Maučec 

3. Projekt Podjetnost v gimnaziji: Marjetka Maučec 

 

Drugo delo z nadarjenimi dijaki 

1. Priprava dijakov na šolska in državna tekmovanja 

2. Priprava dijakov na delavnice (nismo izvedli zaradi epidemije covida-19) 

3. Priprava dijakov na KVIZ – Naravoslovko (nismo izvedli zaradi epidemije covida-19) 

 

Pomoč šibkejšim dijakom 

Pomoč šibkejšim dijakom v vseh štirih letnikih 

 

Ekskurzije in terensko delo 

 

Terensko delo 

Naslov in kraj Datum Ciljna skupina Medpredmetno 

povezovanje, 

opombe 

Ekskurzija Dunaj:  

znamenitosti mesta, 

Schönbrunn: živalski vrt, hiša palm 

in hiša puščave 

6. 5. 2022 dijaki in dijakinje, ki 

so za izbirni predmet 

izbrali biologijo 

 

Ekskurzija v živalski vrt, Ljubljana 6. 6. 2022 2. c in 2. š oddelek  

Ekskurzija v živalski vrt, Ljubljana 16. 6. 2022 2. a in 2. b oddelek  

 

Druge opravljene dejavnosti strokovnega aktiva v šolskem letu 2021/2022 

 

Kdaj Kaj Kdo  

6. 9.  2021 Izvedba vaje v Kraščih Marjetka Maučec in  

2. š 
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24. 9. 2021 Evropska noč raziskovalcev v Mariboru Marjetka Maučec in 

dijaki, ki so za maturo 

izbrali BIO 

24. 1. 2022 Postavitev razstave Krajinskega parka 

Goričko v jedilnici: Habitatni tipi 

Sandra Kuhar in 

Marjetka Maučec 

11. in 12. 2. 

2022 

Informativni dan, tekst za predstavitev 

biologije: 

BIO je predstavil Blaž Buzeti – kot podlago 

za film je prebral tekst o BIO.  

Predstavitev BIO preko ZOOM-a v petek 

(15.00–16.30) in soboto (9.00–10.30) 

Marjetka Maučec, 

Vesna Vrhovski in  

Blaž Buzeti 

Od jeseni 2021 

do pomladi 

2022 

Urejanje visoke grede in okolice šole v 

okviru OIV 

Marjetka Maučec 

21. 1.–11. 3. 

2022 

Mentorstvo praktikantu Gregi Benko: 

hospitacije in nastopi 

Mentorica Marjetka 

Maučec 

 

 

6.1.9 Kemija 

 

ČLANSTVO 

Vodja aktiva: Alenka Jelen, prof. 

 

Člani strokovnega aktiva: 

 Damijana Hrastelj Ploj 

 Alenka Jelen 

 Tadeja Zver 

 

IZVAJANJE POUKA (posebnosti  ipd.) 

 

Pouk kemije je potekal: 

- 2 uri tedensko + izbirni predmet + individualne dodatne ure  

- laboratorijske vaje (predvidoma 10  laboratorijskih vaj) 

- razlaga, razgovor, preverjanje predznanja na začetku ure, razumevanja med in ob 

koncu ure 

- elektronske prosojnice 

- delo s kemijskimi modeli 

- demonstracijski poskusi 

- skupinsko delo, delo v parih, sodelovalno učenje 

- samostojno delo 
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Posebnosti predmeta: 

- laboratorijsko delo; upoštevanje navodil in uporaba opreme za varno delo 

- priprava in izvajanje samostojnih demonstracijskih poskusov 

- povezovanje z raziskovalnimi ustanovami – obiski, predavanja, projektne naloge … 

Glede na epidemiološko stanje covid-19, se je načrt dela prilagodil v skladu z navodili 

NIJZ, tako da se je pouk izvajal na daljavo izmenično po oddelkih od doma in v šoli 

Obseg pouka: 

Damijana Hrastelj Ploj 

Pouk kemije, za vsak oddelek 70 + 10 ur na šolsko leto:  1. š, 2. š, 3. š  in 3. a ter  

razredništvo 3. a, 4. letnik maturitetna skupina, ostale ure dopolnjuje na SPTŠ. 

 

Alenka Jelen 

Pouk kemije, za vsak oddelek 70 + 10 ur na šolsko leto: 1. a, 1. b, 1. c, 2. a, 2. b, 2. c, 3. b, 

izbirni predmet 2. in 3. letnik ter razredništvo 1. b. 

 

Glede na epidemiološko stanje covid-19, se je pouk izvajal na daljavo izmenično po 

oddelkih od doma in v šoli. 

 

DRUGO STROKOVNO DELO 

 

Tekmovanja 

Na šolskem tekmovanju so dosegli dijaki naslednje rezultate: bronasto plaketo so prejeli 

Enej Kuzma, Vid Maretič, Sara Novak Volmut, Roko Kolmanič, Blaž Buzeti, Lee Ratnik, 

Zoja Horvat, Vita Škarabot, Sven Aleksnder Marinkovič, Alja Kerec, Tine Fujs Perša in 

Maj Janža. 

Na državno Preglovo tekmovanje iz kemije so se uvrstili Vita Škarabot, Enej Kuzma in 

Roko Kolmanič.  

Srebrno Preglovo plaketo iz znanja kemije sta prejela Roko KolmaničKolmanić in Enej 

Kuzma. 

 

Projekti 

Delo in sodelovanje z osnovnimi šolami na daljavo.  

Planirane aktivnosti so odpadle zaradi covida-19. 

 

Drugo delo z nadarjenimi dijaki 

Z nadarjenimi dijaki so se izvajale  priprave na tekmovanje. 

Ostale načrtovane aktivnosti so odpadle zaradi covida-19. 
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Pomoč šibkejšim dijakom 

Z dijaki, ki so imeli težave pri predmetu kemija, smo po dogovoru izvajali dodatno 

učno pomoč, tudi delo na daljavo preko aplikacije Zoom. 

 

Ekskurzije in terensko delo 

 

Obvezne ekskurzije – nadarjeni dijaki in izbirni predmet 

Naslov ekskurzije Datum Ciljna skupina Medpredmetna 

povezava, 

opombe 

Rogaška slatina in Podčetrtek 12. 2. 2022 izbirni predmet 2. in 3. 

letnik 

biologija in 

fizika 

 

Druge opravljene  aktivnosti strokovnega aktiva v šolskem letu 2020/21 Izobraževanja 

profesorjev 

Kdaj Naslov Kje Kdo 

avgust 2022 študijska skupina na daljavo Alenka Jelen 

Damijana Hrastelj 

Ploj 

tekom šolskega 

leta 

strokovno 

izobraževanje 

 

na daljavo 

 

Alenka Jelen, 

Damijana Hrastelj 

Ploj 

januar 2022 priprave za maturo na daljavo Alenka Jelen, 

Damijana Hrastelj 

Ploj 

 

Ekskurzije in terensko delo 

Kdaj Kaj  Kdo  

september 2021 analiza vode v potoku Ledava v Murski 

Soboti 

dijaki izbirnega 

predmeta kemija, 2. in 

3. letnik 

 

 

6.1.10 Fizika in informatika 

 

ČLANSTVO 

Vodja aktiva: Romana Zver, prof.  

 

Člani strokovnega aktiva: 
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● Franc Trplan, prof. 

● dr. Renato Lukač, prof. 

● Luka Benkovič, mag. fiz. (od 25. 4. 2022) 

● Branko Prelec, laborant 

● Romana Zver, prof. 

 

IZVAJANJE POUKA 

 

Fizika 

Pouk fizike kot temeljne naravoslovne vede razvija dijakovo sposobnost za 

preučevanje naravnih  pojavov s področja fizike, tako da spozna metode, ki jih 

uporabljamo pri proučevanju fizikalnih pojavov in da se seznani z glavnimi fizikalnimi 

koncepti in teorijami, ki povzemajo naše vedenje o materialnem svetu. Dijaki se 

seznanijo z vplivom, ki ga imajo odkritja v fiziki na razvoj tehnologije in na splošne 

predstave o materialnem svetu. 

 

Obseg pouka: 

1., 2. in 3. letnik: 70 ur pouka. Pri vajah se dijaki delijo v skupine. V skupini je največ 17 

dijakov.  

4. letnik: 140 ur pouka. Pri laboratorijskih vajah se dijaki delijo v skupine. V skupini je 

največ 17 dijakov.  

 

Franc Trplan 

- pouk fizike, vsak oddelek 70 + 10 ur/šolsko leto:  1. a, 1. c, 1. š, 2. a, 2. c, 2. š, 

3. š 

- pouk fizike, 4.letnik – matura, 140 ur/šolsko leto 

- konzultacije v športnih oddelkih 

- razredništvo (2. š)  

Renato Lukač 

- pouk fizike, vsak oddelek 70 ur + 10 ur LV/šolsko leto: 1. b, 2. b, 3. a, 3. b  

- pouk fizike, 4. letnik – matura, 140 ur + 20 ur LV/šolsko leto   

- Izbirna ura fizika, 2. in 3. letnik, 35 ur/šolsko leto 

- predavanja in vaje na Višji strokovni šoli Murska Sobota 

- delo z nadarjenimi dijaki 

 

Luka Benkovič 

- pouk fizike, nadomeščanje prof. F. Trplana v oddelkih:  1. c, 2. c, 2. a 

 

 

      Branko Prelec, laborant pri fiziki 
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Informatika 

Obseg predmeta:  

● 1. letnik, 70 ur 

● 2. in 3. letnik skupaj, izbirna ura, 35 ur 

● 4. letnik, informatika na maturi, izbirni predmet, 140 ur 

 

Pouk izvajamo v računalniški učilnici 114, na 16 delovnih mestih za dijake. 

 

V šolskem letu 2021/22 je bilo včasih delo zelo prilagojeno epidemiološkim razmeram, 

od 17. do 21. januarja je pouk potekal na daljavo, naprej pa so bili razredi ali delno ali v 

celoti po več dni v karanteni, zato je bilo potrebno hibridno poučevanje (dijaki v 

karanteni so spremljali pouk na daljavo preko VK). 

Za potrebe pouka sem uporabljala videokonferenčno platformo ZOOM in spletno 

učilnico MOODLE. Vsi dijaki so bili vpisani v spletno učilnico. Vsi so pri pouku med 

videokonferenco uporabljali mikrofone in kamere.  

V spletni učilnici se nahajajo vsa gradiva in naloge za vse 4 letnike tudi za čas, ko smo 

pouk izvajali v šoli.  

 

1. letnik: 

V prvem letniku so dijaki zaradi normativa in narave predmeta razdeljeni v skupine. Pri 

preverjanju in ocenjevanju znanja ter pri analizi pisnega ocenjevanja je bil hkrati 

prisoten ves razred.  

Oddelki: 1. a, 1. b, 1. c in 1. š 

Vsi dijaki so bili pri informatiki pozitivno ocenjeni. 

 

2. in 3. letnik 

Izbirna ura je namenjena za 2. in 3. letnik  v izvedbi 1 ure/teden. Predelali smo snov, ki 

je osnova za priprave na maturo: Programiranje v Pythonu.  

Oddelki: 2. b (2), 2. c (5), 3. a (2)  

Vsi so dosegli zastavljene cilje in bili pozitivno ocenjeni.  

 

4. letnik 

Informatika je izbirni naravoslovni maturitetni predmet. Izvaja se v okviru 140 ur, 

čeprav je snov po učnem načrtu razdeljena na 210 ur.  

Del predmeta je tudi projektna maturitetna naloga, ki v skupnem seštevku ocene na 

maturi predstavlja 20 % ocene.  

Oddelki: 4. a (1), 4. b (4), 4. š (4) 

Vsi so dosegli zastavljene cilje in bili na koncu šolskega leta ocenjeni pozitivno s 

povprečno oceno 3,8. 
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Razrednik: 

Oddelek: 2. c  

V oddelku je 28 dijakov (17 deklet in 11 fantov). Vsi razen ene dijakinje (matematika) 

so bili pozitivni pri vseh predmetih.  

Ure v povprečju na dijaka:  

Opravljene ure: 539,5 

Izostanki: 54,7 

Prisotnost: 484,8 

 

 

DRUGO STROKOVNO DELO 

 

Tekmovanja 

Fizika:  

Franc Trplan 

 

Fizika 

▪ Priprava dijakov na tekmovanje iz fizike.  

▪ Strokovno delo pri tekmovanju srednješolcev v znanju fizike Čmrlj: 

● organizator šolskega tekmovanja, 13. 10. 2021 

● predsednik šolske tekmovalne komisije, 13. 10. 2021  

 

▪ Strokovno delo pri tekmovanju srednješolcev v znanju fizike za Stefanova priznanja: 

● član tekmovalne komisije, 9. 4. 2021 

 

   Astronomija 

● član šolske tekmovalne komisije, 8. 12. 2021 

 

Naravoslovje 

▪ priprava dijakov na tekmovanje iz naravoslovja – področje fizika 

▪ organizator šolskega tekmovanja in predsednik šolske tekmovalne komisije 

  

Renato Lukač 

  Astronomija 

▪ priprava dijakov za tekmovanje iz astronomije 

▪ strokovno delo pri šolskem tekmovanju v znanju astronomije za Dominkova 

priznanja, 8. 12. 2021: predsednik šolske tekmovalne komisije in organizator 

šolskega tekmovanja 

▪ strokovno delo pri državnem tekmovanju v znanju astronomije za Dominkova 

priznanja, 19. 3. 2022: organizator državnega tekmovanja  
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Fizika 

▪ priprava dijakov pri tekmovanje v znanju fizike za Stefanova priznanja 

▪ spremstvo dijakov na državnem tekmovanju srednješolcev v znanju fizike za 

Stefanova priznanja, 9. 4. 2022 

 

Dosežki dijakov 

      Tekmovanje v znanju astronomije za Dominkova priznanja 

▪ Tinkara Söke, 1. b: bronasto priznanje 

▪ Mihael Čerpnjak, 4. a: bronasto priznanje 

▪ Rok Forjan, 4. b: bronasto priznanje 

 

Tekmovanje v znanju fizike Čmrlj 

▪ Enej Kuzma, 1. š: bronasto priznanje 

▪ Uroš Bojnec, 1. b: bronasto priznanje 

▪ Aljoša Kerec, 1. b: bronasto priznanje 

 

Tekmovanje v znanju fizike za Stefanova priznanja 

▪ Roko Kolmanič, 2. a: bronasto priznanje 

▪ Blaž Buzeti, 2. a: bronasto priznanje 

 

Tekmovanje iz naravoslovja 

Na šolskem tekmovanju je sodelovalo 8 dijakov. Na državno tekmovanje (7. 4. 2021) sta se 

uvrstila Maša Grah, 1. c, in Sven Aleksandar Marinković, 2. š.  

● Maša Grah, 1. c: bronasto priznanje 

● Sven Aleksandar Marinković: srebrno priznanje 

 

Informatika  

▪ November 2021 – šolsko tekmovanje v računalniški in informacijski pismenosti 

BOBER  

◦ 1. letnik: 37 bronastih priznanj 

◦ 2. letnik: 4 bronasta priznanja 

◦ 3. letnik: 2 bronasti priznanji 

◦ 4. letnik: 7 bronastih priznanj 

▪ Februar 2022 – tekmovanje v programiranju z delčki Pišek 

◦ 1. letnik: 15 tekmovalcev, 1 uvrstitev med 14, 3 uvrstitve med 33,  

◦ 2. letnik: 1 tekmovalec, uvrstitev med 91 

 

Projekti 

Fizika 

Franc Trplan 

▪ Projekt Objem 
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▪ Sodelovanje v okviru projekta OpenProf (izdelava e-gradiv za predmet fizika) 

▪ Zunanji ocenjevalec na maturi iz fizike 

      Renato Lukač 

● Sodelovanje v projektu Podjetnost v gimnazijah 

● Sodelovanje v projektu Dvig digitalnih kompetenc 

● Upravljanje in vzdrževanje    

◦ internetni strežniki   

◦ omrežna komunikacijska oprema 

◦ deloma računalniška oprema   

◦ MDM sistem za AAI račune na Arnes  

◦ elektronska pošta za domeno gim-ms.si na strežnikih Arnes 

◦ spletne učilnice na strežnikih Arnes 

◦ računalniška učilnica (OS GNU/Linux) 

● Član delovne skupine za delitev stroškov med Gimnazijo Murska Sobota in SPTŠ 

● Član strateškega sveta Višje strokovne šole Murska Sobota 

● Podpredsednik AD Kmica 

● Član nadzornega odbora PAZU 

 

Luka Benkovič 

▪ Poučevanje fizike na Ekonomski šoli Murska Sobota in OŠ Šalovci 

 

Informatika 

Romana Zver 

● Sodelovanje v projektu NAPOJ 

● Sodelovanje v webinarju »Inovativni pristopi k poučevanju računalništva in 

informatike v šoli« – priprava gradiva za maturitetne naloge 

● Članica sveta za šolski denarni sklad 

● Članica tima za digitalizacijo šole 

● Zunanja ocenjevalka na maturi, pomočnica glavne ocenjevalke 

● Sodelovanje v projektu DDK (Dvig digitalne kompetence) 

 

Drugo delo z nadarjenimi dijaki 

Fizika 

 Renato Lukač 

● udeležba nadarjenih dijakov na strokovno-znanstvenih predavanjih 

● e-predavanja in astronomska opazovanja AO Golovec, prvi četrtek v mesecu, 

skozi vse leto, ob večerih 

● raziskovalno delo  

 

Informatika 
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1. Maj 2022: Računalniška delavnica Računalniška omrežja (sodelovanje s FERI MB). 

Sodelovalo je 9 dijakov maturitetne skupine. 

 

 

Pomoč šibkejšim dijakom 

Fizika 

Po potrebi in dogovoru je bila dijakom nudena dijakom učna pomoč.  

 

Informatika 

Po potrebi in dogovoru sem izvajala individualno pomoč dijakom in učiteljem pri delu 

na daljavo. 

 

Ekskurzije in terensko delo 

 

Obvezne ekskurzije  

Naslov ekskurzije Datum Ciljna skupina Medpredmetno 

povezovanje, 

opombe 

Ekskurzija v Lušt in Model Osončja 

Strehovci, izbirna ura fizike  

11. 9. 2021 2. in 3. letniki, 

izbirni 

 

 

Obvezne ekskurzije v okviru OIV 

Naslov ekskurzije Datum Ciljna skupina Medpredmetno 

povezovanje, 

opombe 

Ogled filma Ujete v medmrežju 

(Informatika) 

 

September 

2021, film 

smo si 

ogledali na 

daljavo. 

 

1. letnik 

 

 

Noč raziskovalcev – Maribor 

(Informatika) 

24. 9. 2021 3. in 4. letnik, 

izbirna ura 

fizika 

Ogled super računalnika VEGA – 

Maribor (Informatika) 

18. 10. 2021 3. in 4. letnik, 

izbirna ura 

fizika 

Safe.si: Vpliv interneta na duševno 

zdravje mladostnikov, 

Videokonferenca 

21. 10. 2021 celotna šola  

Ogled vesoljskega centra Vitanje 

NOORDUNG (Informatika) 

12. 5. 2022 4. letnik  
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Druge opravljene dejavnosti strokovnega aktiva v šolskem letu 2021/2022 

 

Kdaj Kaj  Kdo  

Fizika   

24. 9. 2021 FDV: Erasmus + Delavnica o preprečevanju 

spletnega nasilja, videokonferenca  

Renato Lukač 

27. 9. 2021 NT konferenca, Portorož Renato Lukač 

8. 10 . 2021  Go Chile – delavnica, videokonferenca Renato Lukač 

26. 10 . 2021  Strokovni posvet: Digitalne pravice otrok, 

videokonferenca 

Renato Lukač 

24. In 25. 11. 

2021 

Arnes: Mreža znanja, videokonferenca Renato Lukač 

26. in 27. 11. 

2021 

PAZU: moderiranje sekcije in predavanje na PAZU 

konferenci  

Renato Lukač 

2. 12. 2021 CRSN – Novosti na področju dela z nadarjenimi v 

letu 2021 

Renato Lukač 

6. 1. 2022 Predstavitev GMS za OŠ Beltinci Renato Lukač 

12. 1. 2022 Predstavitev GMS za OŠ MS 3 Renato Lukač 

19. 1. 2022 Predstavitev GMS za OŠ MS 1 Renato Lukač 

20. 1. 2022 Predstavitev GMS za OŠ MS 2 Renato Lukač 

27. 1. 2022 Predstavitev GMS za OŠ Tišina Renato Lukač 

1. 2. 2022 Internetne prevare in neresnice, spletni dogodek Renato Lukač 

11. 5. 2022 Dvig digitalnih kompetenc, delavnica za Selfie, 1. 

del 

Renato Lukač 

25. 5. 2022 Dvig digitalnih kompetenc, delavnica za Selfie, 3. 

del 

Renato Lukač 

24. 8. 2022 Dvig digitalnih kompetenc, delavnica za digitalne 

identitete 

Renato Lukač 

6.- 9. 9. 2021 Vaje iz fizike v Kraščih (2. š) Franc Trplan 

11. 9. 2021 Vaje iz fizike v Kraščih (1. š) Franc Trplan 

Informatika   

12. 1. 2022 Gostiteljica predstavitve na OŠ III M. Sobota Romana Zver 

 

27. 1. 2022 Gostiteljica predstavitve na OŠ Puconci in OŠ Tišina 

 

Romana Zver 

11., 12. 2. 2022 Gostiteljica VK za informativni dan Romana Zver 

Junij 2022 Ocenjevanje mature (PGO) Romana Zver 

Januar–avgust 

2022 

Pomoč v računovodstvu Romana Zver 
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Šolsko leto Pomoč učiteljem pri  delu na daljavo in hibridnem 

poučevanju 

Romana Zver 

Izobraževanja   

Fizika   

18. 8. in 30. 8. 

2022 

Študijsko srečanje učiteljev fizike Luka Benkovič 

Informatika   

18. 3., 17. 8. in 

29. 9. 21 

Študijsko srečanje učiteljev informatike in 

računalništva – na daljavo v MS Teams 

Romana Zver 

2. 9. 21 Moderacija in ocenjevanje mature – pomočnica 

PGO 

Romana Zver 

1. 9. do 6. 10. 

21 

MOOC – H5P vsebine v spletni učilnici Moodle – na 

daljavo 

Romana Zver 

14. do 15. 10. 

21 

Konferenca NAK – na daljavo Romana Zver 

23. do 25. 11. 

21, 30. 10. 21 

Mreža znanja –  na daljavo Romana Zver 

17. 6. 22 Moderacija mature – Lj. Gim. Vič Romana Zver 

 

 

6.1.11 Sociologija, psihologija in filozofija 

 

ČLANSTVO 

Vodja aktiva: Melisanda Sedonja  

 

Člani strokovnega aktiva 

● Drago Balajc 

● Irena Horvat (do januarja 2022) 

● Melisanda Sedonja 

● Jasna Vuradin Popović 

 

IZVAJANJE POUKA 

 

● 4 oddelki 2. letnika – sociologija 

● 1 skupina – matura sociologija 

● 3 oddelki 3. letnika – psihologija 

● 1 skupina – matura psihologija 

●  1 skupina – izbirni predmet psihologija 

● 3 oddelki 3. letnika – filozofija 
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Nekaj mesecev je pouk potekal preko spleta, dijaki so izkazovali primerno stopnjo 

sodelovanja in motiviranosti. Pri pouku smo uporabljali sodobne metode: diskusija, spletna 

orodja, film, projektne naloge, avtentične naloge. 

 

 

DRUGO STROKOVNO DELO 

 

Tekmovanja 

Januar, 2022 – šolsko tekmovanje iz psihologije, udeležilo se ga je 36 dijakov 1., 2., 3. in 4. 

letnika. Bronasto priznanje je prejelo 10 dijakov. Eva Horvat in Alja Kerec sta dobitnici 

zlatega priznanja na državnem tekmovanju, ki je bilo marca 2022 v Novem mestu. 

 

 

Raziskovalne naloge 

Ina Zagorc je prejela zlato priznanje na državnem tekmovanju mladih raziskovalcev s 

področja sociologije. 

 

Projekti 

V šolskem letu 2021/2022 je  mag. Jasna Vuradin Popović sodelovala v projektu Podvig. Z 

vsebinami iz psihologije so dijaki bili spodbujani h kritičnem mišljenju in razvijanju 

podjetnosti. 

 

 

Drugo delo z nadarjenimi dijaki 

Nadarjene dijake smo spodbujali k raziskovalnemu delu in tekmovanjem ter dodatnemu 

kritičnemu preučevanju učnih vsebin iz strokovnih člankov. Dijaki so poglabljali znanje, 

razvijali komunikacijske in socialne veščine, urili so se v kritičnem mišljenju in 

avtorefleksiji. Sodelovali so tudi na delavnicah na GMS in osnovnih šolah, informativnem 

dnevu in se aktivno vključevali v dejavnosti na GMS. 

 

 

Pomoč šibkejšim dijakom 

Vsi člani aktiva so dejavno pomagali tako dijakom, ki so imeli odločbo Zavoda za šolstvo, 

kot tudi ostalim dijakom, ki so izkazovali primanjkljaje v znanju ali učne težave . Načini 

preverjanja in ocenjevanja znanja so bili prilagojeni posameznemu dijaku  glede na 

ugotovljene težave. Za vse ostale dijaki, ki so občasno imeli težave z razumevanjem učnih 

vsebin, so bile organizirane dodatne ure učne pomoči. Večkrat je bilo preverjanje in 

ocenjevanje znanja za dijake, ki so ob rednem ocenjevanju bili neuspešni,  in za dijake, ki 

so želeli izboljšati oceno. 
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Ekskurzije in terensko delo 

 

Obvezne ekskurzije – matura 

Naslov ekskurzije Datum Ciljna skupina Medpredmetna 

povezava, 

opombe 

Svetovni dan filozofije 18. 11. 

2021 

vsi dijaki sociologija, 

filozofija, 

psihologija 

Auschwitz, Krakow – holokavst september, 

oktober 

2021 

vsi dijaki geografija, 

sociologija 

 

 

Druge opravljene dejavnosti in izobraževanja  strokovnega aktiva v šolskem letu 

2021/2022 

 

Datum Dejavnost Nosilec dejavnosti  

    vse šolsko 

leto 2021/2022 

Aktivno sodelovanje pri večini šolskih 

aktivnosti (sodelovanje pri raziskavah 

Zavoda RS za šolstvo, raziskave Društva 

psihologov, raziskave študentov). 

vsi člani aktiva 

15. 10. 2021 »Kaj lahko storimo za boljšo psihično 

odpornost v trenutnem svetu?« – spletno 

strokovno srečanje NIJZ, OE Maribor 

 

Jasna Vuradin Popović 

4. 2. 2022 5. mednarodni simpozij žilne nevrologije, 

Katedra za nevrologijo Medicinske 

fakultete Ljubljana, srečanje preko spleta 

Jasna Vuradin Popović 

3. 6. 2022 

 

Sodelovanje  pri samoocenjevanju »SELFIE 
2021–2022, session 3« z orodjem SELFIE 
 

 

Jasna Vuradin Popović 

16. 11. 2021 Alkoholna problematika v luči epidemije. 

NIJZ Ljubljana 

Jasna Vuradin Popović 

 

6.1.12 Umetnost 

 

ČLANSTVO 

Vodja aktiva: mag. Tomi Bušinoski, prof.  
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Člani strokovnega aktiva 

 mag. Tomi Bušinoski, prof. 

 mag. Martina Mihoković, prof. 

 

IZVAJANJE POUKA 

 

Pouk se izvaja v okviru urnika Gimnazije Murska Sobota. V tem obsegu se izvede 52 ur 

likovne umetnosti in 52 ur glasbe. Realizacija je v letošnjem letu znašala nad 100 odstotki. 

Vsak predmet po predmetniku zajema še 18 ur obveznih izbirnih vsebin umetnosti, ki so 

določene za vse tipe gimnazij. V teh vsebinah se opravijo dejavnosti in vsebine predmeta 

izven rednega pouka. Realizirane so bile vse dodatne ure v okviru obveznih izbirnih vsebin 

umetnosti.  

V letošnjem šolskem letu je še vedno bil omejen pouk, predvsem odhodi skupin na 

dogodke. Izpadel je del obiskov kulturnih ustanov, saj je bilo težko napovedovati, koliko 

dijakov se bo lahko udeležilo ogleda predstave, razstave ipd. Ker je porast odsotnosti bil 

velik in ker so še vedno bile določene izolacije, smo odpovedali dogovorjen ogled opere v 

SNG Maribor. V zameno smo si ogledali glasbeni film West Side Story. Zaradi koronskih 

ukrepov in izvedbe dejavnosti v mehurčkih nismo izvedli medrazrednih koncertov. Izpadle 

ure smo nadomestili s povečanim številom ur v razredu. Določene vsebine obveznih 

izbirnih vsebin obeh predmetov smo izpeljali na daljavo v obliki ogledov spletnih koncertov 

ali virtualnih spletnih razstav. 

 

DRUGO STROKOVNO DELO 

 

Tekmovanja 

Likovna umetnost 

Sodelovanje na natečajih (»Odpadno je uporabno«, »Potovanje in bivanje v vesolju«) 

 

Projekti 

- Jugend debattiert MOSE 

- Jugendkultursommer Ingolstadt 

- Podjetnost v gimnaziji 

- Objem, bralna pismenost 

- Sodelovanje z galerijo Murska Sobota 

- YouthTogether Ingolstadt 

 

Drugo delo z nadarjenimi dijaki 

Dijaki so nastopili na raznolikih prireditvah Gimnazije Murska Sobota (proslave, otvoritve, 

kulturni programi) in izven šole (prireditve MOMS, pohod ob državnem prazniku, IZUM). 

Dijaki so se tako vključevali v glasbene skupine in zasedbe. Mentorstvo dijakom, 
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svetovanje v glasbenem izražanju, delo na vokalni tehniki, razvijanje občutka za glasbena 

dela, njihovo razumevanje in vrednotenje.  

 

Dijaki so se vključili v likovni krožek. Svetovanje pri izbiri literature z likovnega področja, 

pomoč pri izbiri in izvedbi likovnih tehnik, uporabi materialov, pomoč pri procesu 

nastajanja likovnega dela, vrednotenje dokončanih likovnih del. 

 

Pomoč šibkejšim dijakom 

Pomoč šibkejšim dijakom se nudi v okviru govorilnih ur in konzultacij (pomoč po potrebi, 

individualne priprave na pisno ocenjevanje znanja, razlaga snovi in pomoč pri praktičnem 

delu). 

 

 

Ekskurzije in terensko delo 

 

Obvezne ekskurzije v okviru OIV 

Naslov ekskurzije Datum Ciljna skupina Medpredmetno povezovanje, 

opombe 

Maribor (Univerzitetna 

knjižnica, Umetnostna 

galerija, SNG Maribor) 

 dijaki 1. 

letnika 

zaradi omejitev ob razglasitvi 

epidemije in zaprtja kulturnih ustanov 

dejavnost ni bila izvedena 

 

Neobvezne ekskurzije v okviru OIV 

Naslov ekskurzije Datum Ciljna skupina Medpredm

etna 

povezava, 

opombe 

/ / / / 

 

Terensko delo 

Naslov in kraj Čas 

izvedbe 

Ciljna skupina Medpredmetno 

povezovanje, 

opombe 

obisk razstav v tekočem šolskem letu 

v Galeriji Murska Sobota 

 

šolsko leto 

2021/22 

dijaki prvega letnika in 

dijaki 2. š 

likovna 

umetnost, 

umetnostna 

zgodovina 

Delavnica Tolkalni krog (tolkalist 

Franci Krevh) 

21. 6. 

2022 

dijaki prvega letnika glasba 

Likovna delavnica (Martina 

Mihoković) 

21. 6. 

2022 

dijaki prvega letnika umetnost 
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Izobraževanja 

Naslov Datum Kraj Izvajalec 

Javno vodstvo po razstavah v Galeriji 

Murska Sobota 

šol. leto 

2021/2022 

Murska Sobota Galerija Murska 

Sobota 

Študijska skupina Zavoda RS za 

šolstvo za glasbo 

avg./sep. 

2021 

na daljavo ZRSŠ 

Študijska skupina Zavoda RS za 

šolstvo za likovno umetnost 

avgust 

2021 

na daljavo ZRSŠ 

14. mednarodni simpozij Avtonomija 

v šoli 

1. do 2. 4. 

2022 

Črenšovci OŠ F. Prešerna 

Črenšovci 

 

 

Druge opravljene dejavnosti strokovnega aktiva v šolskem letu 2021/2022 

 

Kdaj Kaj Kdo  

šol. leto 

2021/22 

likovni krožek Martina Mihoković 

šol. leto 

2021/22 

konference in seje UZ Tomi Bušinoski,  

Martina Mihoković 

šol. leto 

2021/22 

govorilne ure Tomi Bušinoski,  

Martina Mihoković 

šol. leto 

2021/22 

organizacija šolske prehrane Martina Mihoković 

šol. leto 

2021/22 

mentorstvo dijaške skupnosti Martina Mihoković 

šol. leto 

2021/22 

vzdrževanje eAsistent-a Tomi Bušinoski 

šol. leto 

2021/22 

vodenje strokovnega aktiva Tomi Bušinoski 

šol. leto 

2021/22 

razredništvo Martina Mihoković 

šol. leto 

2021/22 

sodelovanje v projektu Jugend debattiert 

MOSE 

Tomi Bušinoski 

šol. leto 

2021/22 

sodelovanje pri aktivnostih na področju 

promocije GMS 

Tomi Bušinoski,  

Martina Mihoković 

12. 7. 2021 sodelovanje dijakov na podelitvi 

maturitetnih spričeval 2021 

Tomi Bušinoski 

15. 10. 2021 sodelovanje na Občinski proslavi ob 

spominskem dnevu MOMS 

Tomi Bušinoski 
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24. 12. 2021 sodelovanje na proslavi ob dnevu 

samostojnosti in enotnosti, video 

Tomi Bušinoski 

10. – 21. 1. 

2022 

mentorstvo, pedagoška praksa študentke 

Saške Matajič (UM) 

Tomi Bušinoski 

26. 1. 2022 sodelovanje na državni proslavi ob dnevu 

spomina na holokavst 

Tomi Bušinoski 

februar 2022 priprava informativnega dneva Tomi Bušinoski,  

Martina Mihoković 

22. 2. 2022 sodelovanje na prireditvi Naj prostovoljec 

MOMS 

Tomi Bušinoski 

1. 3. 2022 predstavitev glasbenega dela in pouka na 

GMS za Akademijo za glasbo Univerze v 

Ljubljani 

Tomi Bušinoski 

marec–april 

2022 

Pevski zbor: sodelovanje v virtualnem 

projektu YouthTogether, Ingolstadt 

Tomi Bušinoski 

6. 4. 2022 sodelovanje na akademiji in podelitvi 

Festivala IZUM 

Tomi Bušinoski 

16. 5. 2022 sodelovanje na otvoritvi državnega srečanja 

mladih raziskovalcev  

Tomi Bušinoski 

22. 5. 2022 Pevski zbor: samostojni nastop na koncertu 

v stolni cerkvi v M. Soboti 

Tomi Bušinoski 

3. 6. 2022 sodelovanje na pohodu po obeležjih 

samostojnosti v Murski Soboti 

Tomi Bušinoski 

4. 6. 2022 sodelovanje na prireditvi Družinski piknik v 

parku M. Sobota 

Tomi Bušinoski, 

Martina Mihoković 

13. 6. 2022 sodelovanje na predstavitvi pesniške zbirke v 

Vrtu spominov in tovarištva na Petanjcih 

Tomi Bušinoski 

20. 6. 2022 sodelovanje na Festivalu talentov v 

Črenšovcih 

Tomi Bušinoski, 

Martina Mihoković 

24. 6. 2022 sodelovanje na proslavi ob dnevu državnosti 

in koncu pouka GMS 

Tomi Bušinoski 

 NAČRTOVANE AKTIVNOSTI, ki so odpadle 

zaradi izrednih razmer v RS in dela na 

daljavo 

 

december 

2021 

18. medrazredni koncert in razstava 

umetniških del dijakov 

Tomi Bušinoski, 

Martina Mihoković 

april/maj 2022 19. medrazredni koncert in razstava 

umetniških del dijakov 

Tomi Bušinoski, 

Martina Mihoković 

šol. leto 

2021/22 

ogled razstave UGM Martina Mihoković 
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šol. leto 

2021/22 

organizacija obiskov koncertov (ponudbe 

med letom) v živo 

Tomi Bušinoski 

 

 

6.1.13 Športna vzgoja 

 

ČLANSTVO 

Vodja aktiva: Mitko Nasevski 

  

Člani strokovnega aktiva: 

 Marjan Horvat 

 Franc Hauko 

 Janko Hochstätter 

 Mitko Nasevski 

 

IZVAJANJE POUKA (posebnosti  ipd.) 

 

Zaradi epidemije covida-19 je nekaj pouka potekala na daljavo, po vrnitvi v šolo pa smo 

normalno nadaljevali s poukom. 

 

DRUGO STROKOVNO DELO 

 

Tekmovanja 

Udeležili smo se različnih vrst srednješolskih tekmovanj. 

 

V igrah z žogo smo dosegli naslednje uvrstitve na regijskem prvenstvu: 

- Košarka, dijaki, prvo mesto 

- Košarka, dijakinje, prvo mesto 

- Nogomet, dijakinje, prvo mesto 

- Atletika, ekipno, prvo mesto, dijaki  

- Atletika, ekipno, prvo mesto, dijakinje 

- Odbojka, drugo mesto, dijakinje 

- Odbojka na mivki, drugo mesto, dijakinje 

- Rokomet, prvo mesto, dijakinje 

Na državni ravni pa so naši dijaki dosegli naslednje rezultate: Janža Maj je bil državni 

prvak v teku na 400 metrov, dijakinje pa so se uvrstile v polfinale v dvoranskem 

nogometu, v košarki 3 x 3 pa so se uvrstile v finale. 
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Projekti 

Načrtovanih tekmovanj nismo organizirali, projekt ISF (udeležba na svetovnem 

srednješolskem tekmovanju v Izraelu) je preložen v naslednje šolsko leto. 

 

Drugo delo z nadarjenimi dijaki 

Priprave dijakov za sprejemne izpite. 

 

Pomoč šibkejšim dijakom 

 

Dijakom, ki ne dosegajo minimalnih standardov znanja ali so slabo telesno pripravljeni, 

imajo prekomerno telesno težo, svetujemo ali organiziramo dodatno vadbo. 

 

Ekskurzije in terensko delo 

 

Neobvezne ekskurzije v okviru OIV 

Naslov ekskurzije Datum Ciljna skupina Medpredmetna 

povezava, 

opombe 

Ogled športnih tekmovanj: Murine 

tekme v konferenčni ligi 

21. 10, 

25. 11 

vsi letniki  

 

Terensko delo 

Naslov in kraj Datum Ciljna skupina Medpredmetna 

povezava, 

opombe 

- paintball Maj  1. letniki  

- adrenalinski park Bukovnica Okt. 2022 2. in 3. letniki  

 

Druge opravljene  aktivnosti strokovnega aktiva v šolskem letu 2021/2022 

 

Kdaj Kaj  Kdo  

Šol. Leto 

2021/2022 

Športne aktivnosti (odbojka na mivki, 

plavanje, pohod) 

1.–4. letnik 
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7 ŠOLSKI PROJEKTI 

 

OBJEM  (Ozaveščanje Branje Jezik Evalvacija Modeli) je projekt, ki ga vodi Zavod RS za šolstvo 

in v katerem imamo status implementacijskega zavoda.  

Opravljene so bile naslednje aktivnosti v projektu:   

- usposabljanja za vodje in člane PT za uvajanje gradnikov BP,  

- delovna srečanja PT na šoli,  

- preizkušanje primerov  didaktičnih pristopov iz SU in zapis PI,  

- oblikovanje novih primerov didaktičnih pristopov z uvajanjem gradnikov BP,   

- izvajanje medsebojnih hospitacij, 

- mreženje med VIZ.  

Ob zaključku projekta smo opravili temeljito vsebinsko evalvacijo projekta in predvideli                     

učinke in aktivnosti, ki jih bomo v PT promovirali in nudili podporo učiteljskem zboru pri 

implementaciji ter v prihodnjem vključevanju strategije prožnih oblik učenja v pouk in ostale 

aktivnosti.   

 

Projekt PODVIG (Podjetnost v gimnazijah), ki ga vodi Zavod RS za šolstvo in v katerem imamo 

status implementacijskega zavoda A, nam omogoča izvajanje pouka in številnih drugih  

dejavnosti z dijaki, pri katerih se krepijo njihove kompetence iz referenčnega okvirja 

podjetnosti.  

V projektu PODVIG sodeluje 28 razvojnih gimnazij, 42 implementacijskih gimnazij (27 impl.  

A in 15 impl. B) s podporo ZRSŠ in zunanjih partnerjev:  

- Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Univerza v Mariboru;  

- Pedagoška fakulteta Koper, Univerza na Primorskem;  

- Društvo HUMANITAS – center za globalno učenje in sodelovanje;   

- Zavod za kulturo, umetnost in izobraževanje Kersnikova;  

- Zveza prijateljev mladine Slovenije;  

- Gospodarska zbornica Slovenije; Institut »Jožef Stefan«; 

- Šola za ravnatelje.  

  

Kompetenco podjetnosti smo načrtno vpeljevali v aktivnosti pri pouku, različnih krožkih, 

ekskurzijah, pri izdelovanju raziskovalnih nalog ipd. Večino aktivnosti smo izvajali v okviru 

OIV. Razredniki in svetovalna služba so ob ustrezni strokovni podpori in usmerjanju krepili 

kompetenco v okviru razrednih ur. Učitelji posameznih predmetnih področij se načrtno in  

zavestno vključijo v razvijanje kompetence pri pouku, tudi interdisciplinarno. Poleg 

vpeljevanja kompetence podjetnosti v pouk pri posameznih predmetih smo z dijaki opravili 

še naslednje aktivnosti za krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega 

prehajanja med izobraževanjem in okoljem v gimnazijah, kjer smo še okrepili sodelovanje z 

zunanjimi institucijami in lokalnim okoljem.  

Opravljene so bile naslednje aktivnosti članov PT:  

• izdelava letnega operativnega načrta za šol. l. 2021/22,  
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• izvajanje operativnih načrtov za šolsko leto 2021/2022,  

• preizkušanje primerov učnih situacij  

• vključevanje IKT,  

• končna evalvacija projektnih aktivnosti s pomočjo vprašalnikov,  

• skupna delovna srečanja (na daljavo in v živo) članov šolskega tima, ravnateljev, 

delovna skupina za poklicno orientacijo (svetovalni delavci),  

• delovna srečanja skupine StartKit,  

• delovne skupine (razvijanje vizije, samozavedanja in obvladovanje negotovosti),  

• delo na konkretnem izzivu z dijaki in reševanje problema,   

• delovna skupina za prostovoljstvo,   

• kolegialne hospitacije,  

• povezovanje (mreženje) razvojnih in implementacijskih gimnazij.    

Pri izvajanju vseh aktivnosti smo večji poudarek dajali izbranim kompetencam podjetnosti: 

komunikacijske spretnosti (sodelovanje), motivacija in vztrajnost, ustvarjalnost in opaziti 

priložnosti. Ob zaključku projekta smo se udeležili zaključne konference PODVIG na Brdu pri 

Kranju.  
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8 MATURA 2022 

 

Rezultati opravljanja mature v spomladanskem roku leta 2022 

  

Razred 
Število dijakov, ki so 

maturo opravljali prvič 

Število dijakov, ki so 

uspešno opravili maturo 

Povprečno število 

točk 

4. a 21 21 19,81 

4. b 21 21 21,48 

4. c 21 19 20,16 

4. š 24 23 19,22 

Skupaj 

GMS 
87 84 20,14 

Državni nivo: 5865 5194 21,23 

  

Zlati maturanti so v spomladanskem roku postali: Matic Sečko, Mišel Novak in Alja Kerec.  23 

točk in več je doseglo 24 dijakov.  

  

SPOMLADANSKI IN JESENSKI ROK 2022 

  

Skupno je v spomladanskem in jesenskem roku k maturi pristopilo 88 dijakov Gimnazije 

Murska Sobota. Uspešnih je bilo 85 dijakov (96,6 %).  
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9 POROČILO O DELU ŠOLSKE KNJIŽNICE ZA ŠOLSKO LETO 

2021/2022 

 

Delo v šolski knjižnici je potekalo nemoteno ob upoštevanju higienskih priporočil NIJZ za 

preprečevanje okužbe in prenosa virusa SARS-CoV-2. Šolska knjižnica je bila kljub epidemiji 

covida-19 skozi celotno šolsko leto odprta. Uporabniki so imeli možnost izposoje gradiva.  

 

Strokovno in organizacijsko delo 

Delo v knjižnici obsega nakup knjig in drugega gradiva (leposlovnih in strokovnih knjig ter 

učbenikov). Poudarek je predvsem na nakupu učbenikov za učitelje. Nakup se izvede po 

posvetu s strokovnimi delavci, splošno gradivo pa knjižničarka nakupuje po lastni presoji in 

glede na razpoložljiva sredstva. Knjižničarka skrbi za obdelavo knjig in drugega 

informacijskega gradiva (katalogizacijo, klasifikacijo, opremljanje gradiva z etiketo in 

postavitev na ustrezno mesto v knjižnici). Redno spremlja tudi knjižne in neknjižne novosti. 

Prioritetna naloga je bila obdelava knjižnega gradiva v sistemu COBISS.  

 

Posredniško delo 

Ena izmed glavnih nalog v šolski knjižnici je izposoja gradiva, ki poteka celo šolsko leto od 

septembra do konca junija. Izposoja je iz leta v leto večja, saj so cilji mature zahtevni. 

Večinoma poteka individualno, med svetovanjem in nudenjem strokovne pomoči pri izbiri 

strokovnega, leposlovnega (knjižnega in neknjižnega) gradiva. V šolski knjižnici se vodi tudi 

evidenca o številu obiskov in izposojenem gradivu. Pripravlja se tudi različna statistika in se 

izvaja anketiranje za knjižnico. Finančno stanje knjižnice se usklajuje z evidenco v 

računovodstvu šole. 

 

Pedagoško delo 

Gre za knjižnično in knjižno vzgojo v posameznih oddelkih z namenom pridobivanja 

knjižničnoinformacijskega znanja in medpredmetnega povezovanja. Pri teh urah so dijaki 

seznanjeni z ureditvijo knjižnega fonda, z načinom izposoje in tudi z vrsto in uporabo 

strokovnih priročnikov (leksikonov, enciklopedij in slovarjev). Knjižničnoinformacijska znanja 

so del obveznih izbirnih vsebin, ki jim je namenjenih 15 pedagoških ur od 1. do 4. letnika. 

 

Vsebine: 

 sodelovanje pri izvedbi projekta Rastem s knjigo za dijake prvega letnika (v 

sodelovanju s Pokrajinsko in študijsko knjižnico Murska Sobota), 2 uri; 

 za dijake 1. letnikov branje knjige Nataše Konc Lorenzutti: Gremo mi v tri krasne, 

predstavitev na šoli, 2 uri;  

 osnovne informacije o šolski knjižnici, 2 uri; 

 osnovne informacije o Cobiss-u, 2 uri; 

 navajanje virov pri seminarski nalogi in citiranje literature, 2 uri; 

 16. 5. 2022, obisk NUK Ljubljana, 2. letnik, 2 uri; 
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 19. 11. 2021, v okviru projekta Povabimo besedo obisk pisatelja Ferija Lainščka, 2 uri;  

 v okviru medgeneracijskega branja obisk malčkov iz vrtca Beltinci in pripovedovanje 

božične pravljice, december 2022, 2 uri. 

Število realiziranih ur je razvidno iz dnevnika v e-asistentu. 

 

DRUGO DELO 

 

Drugo delo obsega: 

 članstvo strokovnega aktiva za slovenščino; 

 skrb za prijeten videz šolske knjižnice (popestritev s plakati); 

 priprava priložnostnih knjižnih razstav: 

 sodelovanje pri ogledu kulturnih prireditev, na športnih dnevih, pri izvajanju 

strokovnih ekskurzij, nadomeščanje odsotnih učiteljev pri pouku; 

 prisostvovanje na pedagoških konferencah; 

 sodelovanje pri izvedbi projekta Rastem s knjigo za dijake 1. letnikov (v 

sodelovanju s Pokrajinsko in študijsko knjižnico Murska Sobota) realizirano v 

okviru KIZ; 

 nadzor pri maturi ter pri skupinskem preverjanju in ocenjevanju znanja; 

 sodelovanje v medgeneracijskem branju v okviru Društva Bralna značka Slovenije 

(izvedli tri srečanja); 

 sodelovanje v projektu Objem; 

 sodelovanje na 21. strokovnem posvetovanju potujočih knjižnic v Murski Soboti, 

21. 5. 2022 (skupina naših dijakov pomagala pri organizaciji). 

Strokovno spopolnjevanje 

 spremljava novosti s knjižnega trga, sodelovanje s knjižnicami, z založbami, z 

Društvom šolskih knjižničarjev; 

 14. in 15. 4. 2022 – Bibliopedagoška šola 2022; 

 izobraževanje in pridobivanje veščin za delo na daljavo; 

 sodelovanje s SDPP pri pripravi literarnega večera v spomin Milanu Vincetiču 

(nastop in snemanje); 

 nastop na Slavističnem kongresu 30. 9. 2021 v Moravskih Toplicah z recitalom v 

spomin Milanu Vincetiču;  

 18. 8. 2022 – Študijska skupina za knjižničarstvo. 

Knjižničarski krožek 

Knjižničarski krožek je uspešno deloval v okviru izbirnih vsebin po prosti izbiri. Sodeloval je 

pri delu, povezanim z učbeniškim skladom. 

 

Učbeniški sklad 

Sem skrbnica učbeniškega sklada od šolskega leta 1999/2000, ko smo vpeljali učbeniški sklad. 

Največ dela je ob koncu in začetku šolskega leta. Skozi celo leto pa v šolski knjižnici 
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izposojamo tudi učbenike iz nižjih letnikov, ki so še na voljo, maturantom.  Celoten učbeniški 

sklad je obdelan v sistemu COBISS.  

Za naslednje šolsko leto smo kupili nove učbenike, in sicer v celoti za kemijo za 2. In 3. letnik. 

Dokupili smo učbenike zaradi povečanega vpisa za 1. letnik in tudi nabavili določeno število 

učbenikov za 2. in 3. letnik ter za izbirne predmete za maturo. 

Učbenike si iz učbeniškega sklada izposoja večina dijakov, razen redkih izjem, zato je 

vsekakor prav, da učbeniški sklad vzdržujemo in ohranimo, saj posledično dijakom in 

njihovim staršem omogočimo  prihranek denarja. 
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10 ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA 

 

Vodila jo je socialna delavka Brigita Hari.  

Njeno delo je temeljilo na Programskih smernicah svetovalnega dela v srednjih šolah. 

Nanašalo se je predvsem na naslednja področja:  

- načrtovanje, spremljanje in evalvacija dela šole in šolskega svetovalnega dela,  

- razvojno analitične naloge,  

- svetovalno delo z dijaki,  

- svetovanje učiteljem,  

- svetovanje staršem,  

- strokovno izpopolnjevanje,  

- priprava gradiv, dokumentiranje svetovalnega dela in drugo.  

 

Svetovalna delavka je svojo obvezo dopolnjevala na Srednji poklicni in tehniški šoli Murska 

Sobota. Njeno delo je temeljilo na poklicni orientaciji v programih srednjega strokovnega 

izobraževanja, srednjega poklicnega izobraževanja in poklicno-tehniškega izobraževanja ter 

na informiranju dijakov o štipendijah, študentskih domovih in drugih razpisih.  

 

Udeležila se je mesečnih pedagoških in redovalnih konferenc. 

 

V času epidemije  je svetovalna delavka sodelovala z dijaki in njihovimi starši preko Zoom 

srečanj, e-pošte in telefonskih pogovorov. 

 

NAČRTOVANJE, SPREMLJANJE IN EVALVACIJA DELA ŠOLE IN ŠOLSKEGA SVETOVALNEGA 

DELA:  

- oblikovanje oddelkov prvega letnika za šolsko leto 2021/22 (štirje oddelki), 

- oblikovanje ostalih oddelkov, upoštevajoč prepise, izpise in ponavljanja (enajst 

oddelkov), 

- sodelovanje pri evalvaciji dela šole (vpis, osip, učni uspeh),  

- posvetovalno delo z vodstvom šole. 

 

RAZVOJNO-ANALITIČNE NALOGE:  

- analiza vpisa novincev,  

- analiza števila prijav v prvi letnik po osnovnih šolah (od šolskega leta 2006/2007 do 

2021/2022),  

- Excelova evidenca dijakov, ki so se udeležili tekmovanj,  in analiza dosežkov dijakov,  

- priprava individualiziranih programov za dijake s posebnimi potrebami, priprava 

poročil za dijake s posebnimi potrebami (računovodstvo, Ministrstvo za 

izobraževanje, znanost in šport),  

- analiza in evidenca nadarjenih dijakov po področjih nadarjenosti,  

- priprava ŠOL-S poročila ZAČETEK in ŠOL-S poročila KONEC, 
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- skrb za centralno evidenco dijakov CEUVIZ. 

Zaradi epidemije nismo izvedli projekta Drobtinica. 

 

SVETOVALNO DELO Z DIJAKI:  

- svetovanje dijakom pri reševanju socialno-ekonomskih stisk (otroški dodatki, 

štipendije, družinskih pokojnine, denarne pomoči, subvencionirane malice, prevozi in 

obrabnine učbenikov); 

- v socialno pedagoški obravnavi so bili zajeti mladostniki s prilagoditvenimi težavami 

(vključevanje novincev v novo šolsko okolje, nove zahteve in oblike dela), mladostniki 

s čustvenimi težavami (napadi tesnobe, depresivno razpoloženje, druge zdravstvene 

posebnosti  posameznikov;  strah pred slabo oceno, stiske ob dlje trajajočem delu na 

daljavo, odnosne težave,  intenzivno sodelovanje s Centrom za duševno zdravje otrok 

in mladostnikov v Zdravstvenem domu Murska Sobota);  

- med 16. junijem 2022 in 21. junijem 2022 je potekal vpis novincev v izobraževalni 

program splošne in športne gimnazije; učenci so bili seznanjeni z možnostjo 

subvencionirane malice in prevoza, s pridobitvijo  dijaške izkaznice, z možnostjo 

zamenjave tujega jezika; zbrali in uredili smo vpisno dokumentacijo;  

- vpis in urejanje dokumentacije za dijaka iz Ukrajine; 

- pomoč dijakom pri prenosu prijav, pri prešolanju ali ponavljanju letnika;  

- svetovalna pomoč dijakom pri razreševanju osebnih, razvojnih ali situacijskih težav;  

dijaki so prihajali tudi po različne informacije in nasvete, povezane z učenjem in 

študijem; 

- sodelovanje z razredniki pri reševanju posameznih težav v razredu in sodelovanje z 

razredniki pri pripravi desetih osebno izobraževalnih načrtov;  

- organizacija sistematičnih pregledov za dijake prvega in tretjega letnika; 

- spremljanje dosežkov dijakov, vodenje evidenc le-teh in skrb za šolsko oglasno desko. 

 

V spletni učilnici so dijaki lahko našli gradiva, povezana s študijem, predstavitvijo fakultet in 

višjih šol ter zaposlitvijo; digitalna orodja, ki pomagajo pri karierni odločitvi; gradiva, ki so v 

pomoč pri učenju; informacije, ki so v pomoč ob čustveni stiski.  

 

SKUPINSKE OBLIKE DELA Z DIJAKI ZARADI IZBOLJŠANJA KVALITETE UČENJA IN POKLICNA 

ORIENTACIJA  

 

1. letniki (1. a, 1. b,  1. c, 1. š) 

Svetovalno delo v razredu je zajemalo predvsem naslednja področja: pričakovanja, priprava 

na učenje, metode in tehnike učenja, motivacijo, načrtovanje časa in priprava učnega okolja, 

priprava na test, premagovanje stresa in šolskih sprememb, prepoznavanje lastnega učnega 

stila. Delavnice so vključevale igre vlog, reševanje delovnih listov in diskusijo.  
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2. letniki (2. a, 2. b, 2. c, 2. š) 

Svetovalna delavka se je po dogovoru vključevala k razrednim uram. Bilo je nekaj krajših 

srečanj z dijaki. Dijaki so prejeli različna informativna gradiva. 

 

3. letniki (3. a, 3. b,  3. š) 

Svetovalno delo v razredu je zajemalo predvsem naslednja področja: odkrivanje poklicnih 

interesov, poznavanje samega sebe, predstavitev vpisnega postopka, predstavitev razpisa za 

vpis in pregled študijskih programov. 

Dijaki so prejeli različna informativna gradiva.  

V sodelovanju s Pomursko gospodarsko zbornico smo  16. 5. 2022 organizirali Karierni dan in 

obiskali naslednja podjetja: Medicop v Nemčavcih, Xal v Nemčavcih, Megras v Murski Soboti, 

Pomgrad v Murski Soboti, Pomurske mlekarne v Murski Soboti, Roto v Puconcih in Panvito v 

Lipovcih.   

Dijaki so imeli možnost sodelovanja na več različnih on-line predstavitvah študijskih 

programov univerz v Sloveniji in v tujini. 

 

4. letniki (4. a, 4. b, 4. c,  4. š) 

Svetovalno delo v razredu je zajemalo predvsem naslednja področja: predstavitev vpisnega 

postopka, predstavitev razpisa za vpis in pregled študijskih programov, informacije glede 

študija v tujini, informacije o trgu dela,  pomoč pri izpolnjevanju prijav za vpis, informacije, 

povezane s štipendijami in z bivanjem v študentskih domovih. 

Dijake smo informirali preko šolske oglasne deske, šolske spletne strani, elektronskih 

okrožnic,  pripravili smo različna  interna gradiva in posredovali gradiva univerz in Zavoda RS 

za zaposlovanje.  

Dijaki so imeli možnost sodelovanja na več različnih  on-line predstavitvah študijskih 

programov univerz v Sloveniji in v tujini. Imeli so možnost pridobiti informacije o zaposlitvah, 

štipendijah, študentskih domovih in o maturi.  

 

Priloga k poročilu: Analiza prijav prvih študijskih želja v prvem roku 

                                  Zoom predstavitve študijskih programov 

 

OBRAVNAVA DIJAKOV S POSEBNIMI POTREBAMI  

V zvezi s tem področjem dela je treba izpostaviti: 

- evidentiranje dijakov s posebnimi potrebami, 

- priprava individualiziranih programov (6 dijakov), 

- priprava petih predlogov usmerjanja,  

- svetovanje staršem, dijakom in strokovnim delavcem šole,  

- zbiranje in analiza evalvacijskih poročil dijakov in profesorjev, 

- zbiranje in shranjevanje dokumentacije,  

- priprava poročil za računovodstvo, MIZŠ in Zavod za šolstvo Murska Sobota, 

- sodelovanje z Univerzitetnim rehabilitacijskim inštitutom Soča v okviru projekta 

Razvoj in izvajanje prehoda mladih s posebnimi potrebami na trg dela. 
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NADARJENI DIJAKI 

Svetovalna delavka je bila koordinatorka dela z nadarjenimi dijaki.  

V šolskem letu  2021/2022 smo imeli 191 (50 %) identificiranih nadarjenih dijakov.  

Dijaki so bili aktivni v različnih krožkih, pripravah na tekmovanja, pripravah na izpit DSD 

(nemščina), nemški debati,  pripravljali so se na športna tekmovanja, raziskovalne naloge, 

delovali so kot prostovoljci. Znanje so poglabljali  tudi pri izbirnih predmetih.  

 

DOSEŽKI DIJAKOV 

Dijaki Gimnazije Murska Sobota so se udeležili različnih tekmovanj na šolski, regijski, državni 

in mednarodni ravni. Dosežki dijakov so zbrani v šolski evidenci. Skrbimo za objavo tudi na 

šolski oglasni deski.  

Na šolskih tekmovanjih so dosegli 196 bronastih priznanj. Na državnih tekmovanjih so dosegli   

27 srebrnih priznanj in 10 zlatih priznanj oz. drugih vrhunskih dosežkov na državni ali 

mednarodni ravni. Izstopali so dosežki iz tekmovanja iz znanja o sladkorni bolezni, evropskih 

statističnih iger, matematike, psihologije in raziskovalnega dela.  

 

TUTORSTVO 

Dijakom 2. letnika smo predstavili tutorstvo kot obliko medvrstniške pomoči za dijake prvega 

letnika.   

Dijaki tutorji (dijaki tretjega letnika) so dijakom prvega letnika predstavili pristope k učenju 

in jim med šolskim letom nudili učno pomoč.  

 

PROMOCIJA ŠOLE 

Na naši šoli so potekle naslednje aktivnosti v zvezi s promocijo: 

- sodelovanje na online predstavitvi naše šole učencem OŠ Beltinci (6. 1. 2022), 

učencem OŠ III Murska Sobota (12. 1. 2022), učencem OŠ Puconci in OŠ I Murska 

Sobota (19. 1. 2022), učencem OŠ II Murska Sobota (20. 1. 2022), učencem OŠ Tišina 

(27. 1. 2022),   

- sodelovanje na online izvedbi informativnega dneva (11. 2. in 12. 2. 2022), 

- sprejem bodočih dijakov in vodenje po šoli (10. 3. 2022 in 15. 3. 2022). 

 

SVETOVALNO DELO S STARŠI  

Svetovalno delo s starši je obsegalo: 

- roditeljski sestanek s starši dijakov prvega letnika, 1. 9. 2022; 

- aktivno udeležbo na sestanku Sveta staršev GMS, 13. 10. 2022; 

- aktivno udeležbo na roditeljskem sestanku z dijaki 4. letnika in njihovimi starši  (15. 

2. 2022); 

- sodelovanje s starši pri pripravi desetih osebnih izobraževalnih načrtov; 

- sodelovanje s starši dijakov s posebnimi potrebami  in priprava šestih 

individualiziranih programov; 
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- individualna svetovanja staršem v primeru bolezni dijaka, daljše odsotnosti, učnih 

težav, poklicnih odločitev; 

- več telefonskih pogovorov in krajših srečanj s starši, ki so potrebovali različne 

informacije. 

SVETOVALNO DELO Z UČITELJI  

Od svetovalnega dela z učitelji velja izpostaviti:  

- srečanje z razredniki prvih letnikov (30. 8. 2021), 

- sodelovanje z razredniki je potekalo v primerih obravnav dijakov, čustvenih stisk 

dijakov, izboljšanje učnega uspeha in vodenja razreda, dela z nadarjenimi dijaki in  

dela dijaki s posebnimi potrebami, 

- udeležba na pedagoških konferencah. 

 

STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE,  DRUGE AKTIVNOSTI 

- Udeležba na Zoom seminarju Kam napotiti osebe v stiski? Organizator zavod Škatlica 

v okviru svetovnega dne duševnega zdravja (12. 10. 2021). 

- Udeležba na  Zoom seminarju Drugačni otroci, 20. 10. 2021 (Izvajalci: dr. Mojca 

Zvezdana Dernovšek, mag. Miran Možina, prof. defektologije Pikapolona Bižal, mag. 

Marja Černelič). 

- Zoom srečanje svetovalnih delavcev osnovnih in srednjih šol z naslovom Zaposlovanje 

in trg dela, organizator Zavod RS za zaposlovanje in Fundacija Prizma (21. 10. 2021). 

- Udeležba na Zoom predstavitvi »Vse o štipendijah«, organizator Dijaška organizacija 

Slovenije (14. 1. 2022), 

- V okviru Društva šolskih svetovalnih delavcev Slovenije online udeležba na seminarju 

z naslovom Inšpektorat in svetovalno delo (20. 1. 2022). 

- V organizaciji Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru udeležba na e-

strokovnem posvetovanju z naslovom Kako motivirati mlade za razvoj njihovih 

karier? (1. 2. 2022). 

- Udeležba na delovnem online srečanju svetovalnih delavcev Slovenije v povezavi z  

vpisnim postopkom za vpis novincev v srednje šole (2. 2. 2022). 

- Udeležba na delovnem online srečanju svetovalnih delavcev Slovenije v povezavi z 

vpisnim postopkom v prvi letnik študija (3. 2. 2022). 

- Udeležba na sestankih delovne skupine za promocijo šole. 

- Udeležba na sestankih šolske delovne skupine v okviru projekta Podvig. 

- Udeležba na mesečnih govorilnih urah. 

- Udeležba na redovalnih konferencah. 

- Sodelovanje pri mednarodni raziskavi Svetovne zdravstvene organizacije z naslovom 

Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju, ki je potekala med 24. 1. 2022 in 

18. 2. 2022, sodeloval je 3. a oddelek. 

- Mentorstvo študentki pedagogike na študijski praksi med 7. 3. 2022 in 18. 3. 2022. 

- Organizacija zbiranja humanitarne pomoči  in šolskih potrebščin za Ukrajino (mesec 

marec 2022). 
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- Vzpodbujanje dijakov šole k peki peciva za zaposlene v Splošni bolnišnici Murska 

Sobota kot pozornost in zahvala za zahtevno delo v razmerah, povezanih s covid-19. 

 

 

PRIPRAVA GRADIV, DOKUMENTIRANJE SVETOVALNEGA DELA IN DRUGO  

Delo, ki je povezano s tem področjem, je med drugim tudi urejanje oglasne deske in priprava 

gradiv za šolsko spletno stran, priprava različnih gradiv za delo v razredu in s starši, 

sodelovanje pri pripravi promocijskega gradiva, priprava različnih obrazcev, evidenc, 

evalvacij, poročil, materialov v povezavi z vpisom na fakultete. Priprava podatkov in evidenc 

v elektronski obliki, študij literature, dokumentiranje dela v skladu z zakonskimi in 

podzakonskimi predpisi in sodelovanje z različnimi institucijami. 
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11 DOSEŽKI DIJAKOV – ZLATA DRŽAVNA PRIZNANJA TER DRUGI 

VRHUNSKI DOSEŽKI NA DRŽAVNI IN MEDNARODNI RAVNI V 

ŠOLSKEM LETU 2021/2022 

 

Zap. št. IME IN 

PRIIMEK 

RAZRED PODROČJE MENTOR 

1. ENEJ KUZMA 1. š MATEMATIKA Sandra Pančor 

2. RENEJ FUJS 1. š KARATE 

Srednješolsko tekmovanje, 3. mesto  

 

Marjan Horvat 

3. LUKA MERICA 3. a 5. EVROPSKE STATISTIČNE IGRE Tadeja Pucko 

4. MARTINA 

TEMLIN 

3. a ŠPANŠČINA Alenka Žuntar 

5. VITA 

ŠKARABOT 

3. a 5. EVROPSKE STATISTIČNE IGRE Tadeja Pucko 

6. VITA 

ŠKARABOT 

3. a TEKMOVANJE IZ ZNANJA O 

SLADKORNI BOLEZNI 

Renata Dominko 

7. MAJ JANŽA 4. b Posamično državno prvenstvo v 

atletiki za srednje šole (tek na 400 

m) 

1. mesto  

Mitko Nasevski 

8. ALJA KEREC 4. c PSIHOLOGIJA mag. Jasna 

Vuradin Popović 

9. EVA HORVAT 4. c PSIHOLOGIJA mag. Jasna 

Vuradin Popović 

10. INA ZAGORC 4. c Raziskovalna naloga z naslovom 

“Delinkventnost in kazniva dejanja 

mladih” 

Melita Franko 

 

DOSEŽKI DIJAKOV – SREBRNA DRŽAVNA PRIZNANJA 

Šolsko leto 2021/2022 

 

Zap. št. IME IN PRIIMEK RAZRED PODROČJE MENTOR 

1. Sara Novak 

Volmut 

1. a TEKMOVANJE IZ ZNANJA O 

SLADKORNI BOLEZNI  

Renata Dominko 

2. Izidor Horvat 1. a MATEMATIKA Sandra Pančor 

3. Daša Škarabot 1. a 5. EVROPSKE STATISTIČNE 

IGRE 

Simona Varga 

4. Nika Perš 1. a 5. EVROPSKE STATISTIČNE 

IGRE 

Simona Varga 

5. Enej Kuzma 1. š LOGIKA Sandra Pančor 
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6. Enej Kuzma 1. š RAZVEDRILNA 

MATEMATIKA 

Sandra Pančor 

7. Enej Kuzma 1. š KEMIJA Damijana Hrastelj Ploj 

8. Roko Kolmanič 2. a MATEMATIKA Valerija Režonja 

9. Roko Kolmanič 2. a FIZIKA Franc Trplan 

10. Roko Kolmanič 2. a KEMIJA Alenka Jelen 

11. Lee Ratnik 2. b 5. EVROPSKE STATISTIČNE 

IGRE 

Tadeja Pucko 

12. Sanja Balažic 2. b 5. EVROPSKE STATISTIČNE 

IGRE 

Tadeja Pucko 

13. Vid Suhadolnik 2. b 5. EVROPSKE STATISTIČNE 

IGRE 

Tadeja Pucko 

14.  Pia Maria 

Kerčmar 

2. c 5. EVROPSKE STATISTIČNE 

IGRE 

Valerija Režonja 

15.  Maša Grah 2. c 5. EVROPSKE STATISTIČNE 

IGRE 

Valerija Režonja 

16. Jakob Nejc Ružič 2. š LOGIKA Tadeja Pucko  

17. Jakob Nejc Ružič 2. š 5. EVROPSKE STATISTIČNE 

IGRE 

Tadeja Pucko 

18. Lana Škedelj 2. š 5. EVROPSKE STATISTIČNE 

IGRE 

Tadeja Pucko 

19. Maša Hovnik 

Husar 

2. š 5. EVROPSKE STATISTIČNE 

IGRE 

Tadeja Pucko 

20. Maja Zelko 

 

3. a NEMŠČINA KOT PRVI TUJI 

JEZIK, 4. mesto  

dr. Marjan Kulčar 

21. Eva Bencak 

 

3. š 5. EVROPSKE STATISTIČNE 

IGRE 

Tadeja Pucko 

22. Luka Filip Ružič 

 

3. š 5. EVROPSKE STATISTIČNE 

IGRE 

Tadeja Pucko 

23. Nina Gerič 

 

3. š LOGIKA Tadeja Pucko 

24. Staša Jerič 

 

3. š SLOVENŠČINA ZA 

CANKARJEVO PRIZNANJE 

mag. Sonja Žilavec 

Nemec 

25. Sven Aleksandar  

Marinković 

 

3. š 5. EVROPSKE STATISTIČNE 

IGRE 

Tadeja Pucko 

26. Matic Sečko 

 

4. a BIOLOGIJA Marjetka Maučec 

27. Tine Fujs Perša 

 

4. c NEMŠČINA KOT PRVI TUJI 

JEZIK 

Alenka Stvarnik 
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DOSEŽKI DIJAKOV – DRUGA PRIZNANJA 

Šolsko leto 2021/2022 

 

Zap. 

št. 

IME IN PRIIMEK RAZRED PODROČJE MENTOR 

1. Julija Nemec 1. c Grossmannovo priznanje za najbolj 

izviren sinopsis oz. kratko zgodbo za 

kratki igrani film z naslovom Ana, ki 

ljubi Nino 

Tadeja Filo 

2. Alja Rajbar 

Pertoci 

1. c Natečaj poslanca Evropskega 

parlamenta dr. Milana Brgleza na 

temo Evropska unija mladih 

Tadeja Filo 

3.  Luka Merica  3. a Zmagovalci meddržavnega 

debatnega tekmovanja na temo We 

support the acceptance of the 

European Green deal 

Cvetka Jošar 

Matić 

Ivana Zidanšek 

4.  Sebastjan Gomboc 3. a Zmagovalci meddržavnega 

debatnega tekmovanja na temo We 

support the acceptance of the 

European Green deal 

Cvetka Jošar 

Matić 

Ivana Zidanšek 

5.  Vita Škarabot 3. a Zmagovalci meddržavnega 

debatnega tekmovanja na temo We 

support the acceptance of the 

European Green deal 

Cvetka Jošar 

Matić 

Ivana Zidanšek 

 

12 DELO Z NADARJENIMI DIJAKI 

 

V Gimnazijo Murska Sobota se vsako leto vpiše veliko učencev, prepoznanih kot nadarjenih 

v osnovni šoli in na različnih področjih. Ponujamo jim širok nabor dejavnosti, s katerimi dijaki 

poglabljajo in razširjajo svoje znanje z različnih predmetnih področij.  

 

Nadarjeni dijaki so pokazali visoke dosežke ali sposobnosti na: 

 intelektualnem, 

 kreativnem,  

 ustvarjalnem, 

 specifično akademskem, 

 vodstvenem, 

 umetniškem ali 

 psihomotoričnem področju. 
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Temeljno izhodišče dela z nadarjenimi dijaki je pravica vsakega dijaka, da mu šolski sistem 

omogoči optimalni razvoj v skladu z njegovimi potenciali in interesi. Pri delu z nadarjenimi 

sta upoštevana predvsem korist dijaka in načelo prostovoljne udeleženosti. 

Pri oblikovanju koncepta dela z nadarjenimi smo v šoli izhajali iz dejstva, da dijakom pri 

vsakem predmetu lahko ponudimo dodatne vsebine, ki jim bodo omogočale aktualizacijo 

različnih sposobnosti.  

 

Pri delu z nadarjenimi dijaki smo izhajali iz naslednjih temeljnih načel:  

 širitve in poglabljanja temeljnega znanja;  

 hitrejšega napredovanja v procesu učenja; 

 razvijanja ustvarjalnosti; 

 upoštevanja posebnih sposobnosti in močnih interesov; 

 upoštevanja individualnosti;  

 spodbujanja samostojnosti in odgovornosti; 

 skrbi za celostni osebnostni razvoj; 

 raznovrstnosti ponudbe in omogočanja svobodne izbire;  

 ustvarjanja možnosti za občasno druženje glede na posebne potrebe in zanimanje 

dijakov. 

 

Splošni cilji dela z nadarjenimi dijaki so: 

 evidentiranje nadarjenih dijakov; 

 prebuditev in negovanje interesov in potencialov dijakov (ponudba ustreznih 

programov, sprejemanje individualnosti in ustvarjanje spodbudnega okolja); 

 načrtovanje, spremljava in vodenje dejavnosti za nadarjene dijake; 

 obveščanje in izobraževanje učiteljskega zbora; 

 vodenje dokumentacije o poteku dela. 

 

Metode in oblike dela so: 

 notranja diferenciacija, 

 individualne zadolžitve dijakov,  

 kooperativno učenje in druge oblike skupinskega dela, 

 projektni dnevi, 

 ustvarjalne delavnice, 

 priprava za udeležbo na tekmovanjih, 

 programi za razvijanje socialnih spretnosti,  

 programi za osebni in socialni razvoj.  
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Dejavnosti za nadarjene dijake, ki so bile izvedene v šolskem letu 2021/2022: 

 širitev in poglabljanje temeljnega znanja pri izbirnih predmetih; 

 priprave na tekmovanja; 

 priprave na izpit iz nemščine (za pridobitev nemške jezikovne diplome – DSD);  

 priprave na športna tekmovanja;  

 učenje tujih jezikov; 

 raziskovalne naloge; 

 prostovoljstvo; 

 svetovanje na področju učenja, karierne orientacije in osebnostnega razvoja. 

 

 

 

  

Evidentirani nadarjeni dijaki v šolskem letu 2021/2022 

Prvi letnik 55 dijakov 

Drugi letnik 50 dijakov 

Tretji letnik 40 dijakov 

Četrti letnik 46 dijakov 

Skupaj 191 dijakov 
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13 POROČILO O ORGANIZACIJI ŠOLSKE PREHRANE V ŠOLSKEM 

LETU 2021/2022 

 

Prehrana dijakov je bila organizirana v skladu z Zakonom o šolski prehrani. V šolskem letu 

2021/2022 je hrano za dijake pripravljalo podjetje SGT, Karmen Kaučič, s. p. Na malico je bilo 

prijavljenih okrog 290 dijakinj in dijakov. V mesecu maju so bili obroki za 63 dijakinj in dijakov 

v celoti subvencionirani, 29 dijakinj in dijakov je prejelo subvencijo v višini 70, 54 dijakinj in 

dijakov pa v višini 40 odstotkov. Preostalih 135 dijakinj in dijakov subvencije ni prejemalo 

(skupno število prijavljenih je ta mesec bilo 281). 

 

Dijakinje in dijaki so ob koncu šolskega leta izpolnili anketni vprašalnik o šolski malici. Zbrani 

rezultati so smernica za izboljšanje prehrane dijakinj in dijakov. Hrana se večini uporabnikov 

zdi dobra (povprečna ocena je 2,71), prav tako usluge osebja v kuhinji (povprečna ocena je 

3,32), pripombe so na določene vrste hrane. Dijaki so pohvalili osebje, želijo pa si predvsem 

raznovrstnejšo hrano in pogostejše spremembe jedilnika. 

 

Bone je v izogib okužbam vedno prevzel in razdelil predstavnik razreda. 
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14 STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE IN IZOBRAŽEVANJE 

 

Izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje je bilo izvedeno v skladu z načrtom strokovnih 

aktivov in posameznih strokovnih delavcev v okviru razpoložljivih sredstev. Podrobno 

poročilo o izobraževanju, izpopolnjevanju in drugem strokovnem delu zaposlenih se nahaja 

v tajništvu šole v osebnih mapah. 
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15 DELO ORGANOV ŠOLE 

 

Svet šole 

 

Predsednik Sveta šole Gimnazije Murska Sobota vodi mag. Tomi Bušinoski, ki opravlja z 

zakonom določene naloge in se uspešno vključuje v delo šole s svojimi predlogi. Na 

korespondenčnih in rednih sejah so bili usklajeni in potrjeni dokumenti (razpis vpisa v šolo, 

finančni načrt, poslovno poročilo, zaključni račun in letni delovni načrt). 

 

Svet staršev  

 

Predsednik Sveta staršev Gimnazije Murska Sobota je bil v šolskem letu 2021/2022 mag. 

Stanko Čerpnjak. V vsakem oddelku je bil v svet staršev izvoljen predstavnik, ki je zastopal 

interese dijakov in njihovih staršev. Svet staršev je posvetovalni organ ravnatelja, ki podaja 

predloge in mnenje za izboljšanje dela in medosebnih odnosov med starši, dijaki in učitelji. 

Še posebej si je prizadeval izboljšati šolski obisk in povezati vse subjekte vzgojno-

izobraževalnega procesa  ter jih spodbuditi k tvornemu sodelovanju. 

 

Dijaška skupnost 

 

Šola je z dijaško skupnostjo sodelovala pri izvedbi več dejavnosti, kot je pomoč pri pripravi 

informativnega dneva, tutorstvo mlajšim dijakom, nastopanje na kulturnih prireditvah v šoli 

in zunaj nje, krst novincev. Z dijaki je reševala sprotno problematiko, ki je nastajala pri 

izvajanju pouka, in težave individualnega značaja. Dijaško skupnost je v tem šolskem letu 

vodil dijak Luka Merica, predstavnika dijakov v Svetu šole sta bila Matic Sečko in Maja Lebar. 

Mentorica dijaške skupnosti je bila mag. Martina Mihoković. 
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16 ZAGOTAVLJANJE ZDRAVEGA DELOVNEGA OKOLJA, VARSTVO 

PRI DELU IN POŽARNA VARNOST 

 

V okviru zakonskih določil je šola skrbela za izvajanje zdravniških pregledov zaposlenih, 

izobraževanje s področja predpisov, ustrezno upravljala s sredstvi za protipožarno varnost 

(vzdrževala gasilsko opremo, poskrbela za opozorilne znake in evakuacijske načrte), 

dopolnila opremo za nudenje prve pomoči ter poskrbela za ustrezno izobraževanje za to 

usposobljenih ekip. 
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17 HIŠNI RED IN ŠOLSKA PRAVILA 

 

V skladu s 5. členom Pravilnika o šolskem redu za gimnazije, poklicne, srednje tehniške in 

strokovne šole so bila dopolnjena pravila hišnega reda in šolska pravila, ki so bila usklajena s 

pravili v Srednji poklicni in tehniški šoli Murska Sobota. Bistvenih kršitev ni bilo, prav tako ne 

hujših nasilniških dejanj. 
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ANALIZA REALIZACIJE LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA GIMNAZIJE MURSKA SOBOTA ZA 

ŠOLSKO LETO 2021/2022 JE BILO POTRJENO S STRANI 

 

 

 

 UČITELJSKEGA ZBORA GIMNAZIJE MURSKA SOBOTA – pedagoška konferenca, 

18. 10. 2022, 

 

 DIJAŠKE SKUPNOSTI GIMNAZIJE MURSKA SOBOTA, 10. 11. 2022,  

 

 SVETA STARŠEV GIMNAZIJE MURSKA SOBOTA – seja Sveta staršev Gimnazije Murska 

Sobota, 19. 10. 2022  

 

 SVETA GIMNAZIJE MURSKA SOBOTA – seja Sveta Gimnazije Murska Sobota, 20. 10. 

2022 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Murska Sobota, _____________                                                                          Ravnatelj 
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