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UVOD

V letnem poročilu sta predstavljeni delo in življenje na šoli, ki sta se odražali v uresničitvi številnih
nalog in dejavnosti, načrtovanih v letnem delovnem načrtu za šolsko leto 2016/2017. Te naloge in
dejavnosti so v skupnem sodelovanju kvalitetno, vestno in odgovorno realizirali učitelji, dijaki, starši in
ustanove, s katerimi je šola aktivno sodelovala.
Pouk smo pričeli 1. septembra 2016, in ga zaključili 23. junija 2017. Letna spričevala s priznanji,
pohvalami in nagradami najboljšim dijakom 1., 2. in 3. letnika smo podelili 23. junija 2017, dijaki 4.
letnika pa so zaključili pouk 19. maja 2017, 22. maja 2017 smo jim slovesno podelili letna spričevala,
nagrade, priznanja in pohvale.
Poglavitna dejavnost in odgovornost sta bili namenjeni:
 dobri organizaciji dela in uspešnemu napredovanju dijakov,
 kvalitetni izvedbi pouka, praktičnega izobraževanja, izbirnih vsebin in interesnih
dejavnosti,
 dobri pripravi dijakov na splošno in poklicno maturo,
 spodbujanju kritičnega in logičnega mišljenja,
 ustvarjanju dobre učne klime,
 medsebojnemu spoštovanju,
 opremljanju šole s sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo,
 stalnemu strokovnemu izobraževanju ter izpopolnjevanju učiteljev in sodelavcev,
 spodbujanju dejavnosti dijakov na kulturnem, športnem, raziskovalnem, socialnem
področju in drugje,
 medsebojni povezanosti med izobraževalnimi programi,
 dobremu sodelovanju s starši, MŠŠ, zavodi in drugimi ustanovami.
Ves čas je bilo čutiti delovni utrip in dobro vzdušje. Organiziranih je bilo veliko dejavnosti, s katerimi
smo promovirali posamezne programe in šolo kot celoto. Izobraževalno delo sta v veliki meri
zaznamovali splošna in poklicna matura.
Posebnosti v šolskem letu 2016/2017:














sodelovanje v projektu Erasmus+ (Svet v naših rokah) in obisk šole Woodhouse Grove
School,
obisk in izvedba plesne delavnice z Davidom Hernandezom,
obisk dr. Dušana Petrača,
obisk dijakov iz Srednje vzgojiteljske šole iz Celovca,
sodelovanje v mreži ASPnet šol in izvajanje posameznih projektov UNESCO šole,
sodelovanje z vrtci v okviru modula Šport za otroke,
sodelovanje na mladinskem festivalu angažiranega pisanja Itn,
številne javne prireditve, v katerih sodelujejo dijaki vseh treh programov (Transgeneracije,
festival tretjega življenjskega obdobja v Cankarjevem domu, festival Igraj se z mano, Regijsko
srečanje plesnih skupin, festival Fronta, festival Junij, igrarije v Cankarjevem domu),
obisk 32 različnih kulturnih dogodkov v okviru krožka »Organizirani obiski«,
projekt Terapevtski pes v šoli,
projekt Obrazi prihodnosti,
sodelovanje na Vzgojiteljadi v Celju,
prostovoljno delo dijakov v sodelovanju z Drogartom in Greenpeaceom Slovenije.
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SPLOŠNI PODATKI O PROGRAMIH

V šolskem letu 2016/2017 smo izvajali za mladino štiri samostojne programe:






program predšolska vzgoja
program predšolska vzgoja – poklicni tečaj
program gimnazija
program umetniška gimnazija – plesna smer, modul sodobni ples
program umetniška gimnazija – dramsko-gledališka smer

Že šestnajstič smo vpisali oddelek poklicni tečaj v programu predšolska vzgoja, v katerega je bilo
vpisanih 34 dijakov (stanje 1. 10. 2016).
V šolskem letu (stanje 15. 9. 2016) je bilo 812 dijakov in dijakinj v 31 oddelkih. Skupaj je bilo 694
dijakinj in 113 dijakov. Pouk je potekal v eni izmeni na dveh lokacijah (Kardeljeva ploščad 16 in 28
a). Pouk je potekal praviloma od 8.00 do 15.55. Izjemoma so bile organizirane tudi predure od 7.10 do
7.55.
V programu poklicnega tečaja je bilo 34 dijakov (stanje 1. 10. 2016).
Skupaj je bilo 32 oddelkov in 846 dijakov – oktober 2016.
Ob koncu šolskega leta (31. 8. 2017) je bilo 831 dijakov in dijakinj – 715 dijakinj in 116 dijakov.
Uspešnih je bilo 784 dijakov (uspešnost je 94 %).
Struktura števila dijakov po programih:

PROGRAM
Predšolska vzgoja (4701100010)
Gimnazija (5001040010)
Umetniška gimnazija – Dramsko-gledališka
smer (5201070070)
Umetniška gimnazija – Plesna smer, modul
B – sodobni ples (5201070050)
Skupaj

Število dijakov
ob koncu
šolskega leta
31. 8. 2017

2
1

Izpisani
pred
koncem
pouka do
23. 6. 2017
5
1

137

3

3

137

76

0

2

74

812

6

11

807

/

Izpisani
pred
koncem
pouka do
22. 5. 2017

Število dijakov
ob koncu
šolskega leta
31. 8. 2017

/
/

10
10

24
24

Stanje
15. 9.
2016

Vpisani
po
15. 9.
2016

429
170

stanje
1. 10.
2016

Predšolska vzgoja (PT) (4701110019)
Skupaj

34
34

426
170

Programi (predšolska vzgoja, splošna in umetniška gimnazija) se dobro dopolnjujejo in omogočajo
celosten razvoj ter z upoštevanjem različnih predmetnih področij in umetniškimi vsebinami razvijajo
različne človeške potenciale, zato je v programih velik poudarek na splošni izobrazbi, umetniških
vsebinah, športu oziroma plesu, kar vnaša v urnik potrebno razbremenitev, kulturo duha, boljše učne
rezultate in malo vzgojnih problemov.
V šolskem letu 2016/2017 smo v sklopu izobraževanja odraslih izvajali štiri programe srednješolskega
izobraževanja:
- predšolska vzgoja SSI (srednje strokovno izobraževanje)
- predšolska vzgoja PT (poklicni tečaj)
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- gimnazija
- umetniška gimnazija – Plesna smer, modul B: sodobni ples
Izobraževalni proces v sklopu izobraževanja odraslih za programe predšolska vzgoja SSI, gimnazija in
umetniška gimnazija – plesna smer, modul B: sodobni ples se je izvajal kot individualni model
izobraževanja (samoizobraževanje, podprto s konzultacijami), za program predšolska vzgoja PT pa
kot skupinski model izobraževanja (organizirana predavanja). Predavanja ali konzultacije so potekale
med tednom v popoldanskem času (od 16.30 do 20.15) ali ob sobotah v dopoldanskem času (od 8.00
do 13.00).
Organizacija procesa izobraževanja v izobraževanju odraslih je bila naravnana tako, da udeležencem
omogoča pristop k spomladanskemu roku poklicne oz. splošne mature.
Udeleženci so imeli možnost pristopiti k izpitom v najmanj dveh rednih izpitnih rokih, s katerimi jih
seznani učitelj posamezne programske enote. Poleg rednih izpitnih rokov so udeleženci lahko
pristopili k izpitom tudi v mesečnem izpitnem obdobju.

UČITELJSKI ZBOR

3

Učiteljski zbor so v šolskem letu 2016/17 sestavljali:
1 učitelj, ki je dopolnjeval,
3 učitelji, ki so začasno nadomeščali osebe na daljši bolniški oz. porodniški,
7 ostalih tehnično-administrativnih delavcev,
1 učitelj/strokovni delavec je bil na porodniškem dopustu – redno zaposlen,
2 učitelja na daljši bolniški odsotnosti (celo leto) – redno zaposlen,
82 strokovnih delavcev (redno zaposleni – določen in nedoločen čas, brez tistih, ki so nadomeščali
odsotne zaposlene).

SPLOŠNI UČNI USPEH OB KONCU ŠOLSKEGA LETA – 31. 8. 2017
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PREGLED PO PROGRAMIH, LETNIKIH IN ODDELKIH:

4.1

Predšolska vzgoja

ODD.
1. a
1. b
1. c
1. d
SKUPAJ
2. a
2. b
2. c
2. d
SKUPAJ
3. a
3. b
3. c
3. d
SKUPAJ

ŠT. DIJ.
28
27
29
29
113
27
30
28
30
115
30
27
25
27
109

POZ.
24
25
28
28
105
27
30
25
30
112
30
27
25
27
109

%

ODL
85,7
92,6
96,6
96,6
92,9
100
100
89,3
100
97,4
100
100
100
100
100

1
5
4
3
13
7
0
3
6
16
11
8
7
5
31

5

PD
9
8
9
7
33
11
13
9
19
52
13
12
13
16
54

DB
12
12
14
18
56
8
16
13
5
42
6
7
5
6
24

ZD
2
0
1
0
3
1
1
0
0
2
0
0
0
0
0

NZD
NEOC
4
2
1
1
8
0
0
3
0
3
0
0
0
0
0

in
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4. a
4. b
4. c
SKUPAJ
SKUPAJ
PV
5. PT
SKUPAJ
PV
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31
29
29
89

31
29
29
89

100
100
100
100

14
15
10
39

10
12
9
31

6
2
7
15

1
0
3
4

0
0
0
0

426

415

97,4

99

170

137

9

11

24

17

70,8

2

6

7

2

7

450

432

96

101

176

144

11

18

Gimnazija

ODD.

ŠT. DIJ.

POZ.

%

ODL

PD

DB

ZD

NZD in
NEOC

1. e

29

25

89,6

2

6

16

1

4

SKUPAJ

29

25

89,6

2

6

16

1

4

2. e

24

24

100

1

7

13

3

0

2. f

24

22

91,7

0

5

14

3

2

SKUPAJ

48

46

95,8

1

12

27

6

2

3. e

25

23

92

3

8

9

3

2

3. f

27

27

100

0

6

19

2

0

SKUPAJ

52

50

96

3

14

28

5

2

4. e

23

23

100

3

6

8

6

0

4. f

18

18

100

1

4

9

4

0

SKUPAJ

41

41

100

4

10

17

10

0

SKUPAJ
GIM.

170

162

95,3

10

42

88

22

8

4.3

Umetniška gimnazija

Plesna smer, modul B – sodobni ples
POZ.
%
ODL
PD

ODD.

ŠT. DIJ.

1. h

20

16

80

3

2. h

18

16

88,9

3. h

22

18

4. h

14

SKUPAJ

74

ODD.

ŠT. DIJ.

1. f

27

24

88,9

4

1. g

26

24

92,3

4

DB

ZD

NZD in
NEOC

7

6

0

4

0

5

10

1

2

81,8

7

3

8

0

4

14

100

2

4

7

1

0

64

86,4

12

19

31

2

10

Dramsko-gledališka smer
POZ.
%
ODL
PD

DB

ZD

NZ in
NEOC

9

10

1

3

10

10

0

2

6
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2. g

30

26

86,7

4

9

13

0

4

3. g

30

28

93,3

8

10

10

0

2

4. g
SKUPAJ

24

24

100

5

8

10

1

0

137

126

91,97

25

46

53

2

11

PD

DB

ZD

NZ in
NEOC

65

84

4

21

SKUPAJ UM GIM.

4.4
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ŠT.
DIJ.

POZ.

211

190

Skupaj UM. GIMN.
%
ODL

90

37

Skupni pregled po programih

Število dijakov
ob koncu š. leta

Uspešno
zaključili

Delež uspešnih v %

Predšolska vzgoja (4701100010)

426

415

97,4

Gimnazija (5001040010)

170

162

95,3

Umetniška gimnazija –
Dramsko- gledališka smer
(5201070070)

137

126

91,9

Umetniška gimnazija – Plesna
smer, modul B – sodobni ples
(5201070050)

74

64

86,4

Predšolska vzgoja (PT)
(4701110019)

24

17

70,8

SKUPAJ

831

784

94

4.5

Uspešnost ob koncu šolskega leta

V vseh programih je uspešnost ob koncu šolskega leta 94 %.
ŠT. DIJ.

POZ.

%

5

4

3

2

NZD in
NEOC

831

784

94

148

283

316

37

47

Dijaki so v povprečju dosegli dober učni uspeh.
Število dijakov s popravnimi, dopolnilnimi in diferencialnimi izpiti v spomladanskem in jesenskem
izpitnem roku:
Spomladanski izpitni rok: 29. in 30. junija ter 3. julija 2017.
106 dijakov se je prijavilo k popravnim, dopolnilnim in predmetnim izpitom v spomladanskem roku
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2017. Skupaj je bilo 178 izpitov iz 37 predmetov. 39 dijakov je imelo dva ali več izpitov.
58 dijakov je uspešno opravilo izpite – 55 % uspešnost. 9 dijakov ni pristopilo k posameznim izpitom.
Skupaj je bilo 51 negativnih ocen, 9 nps, 2 np/ni opravil, 60 zadostnih, 15 dobrih, 7 prav dobrih in 3
odlične ocene.
Jesenski izpitni rok: od 17. avgusta do 25. avgusta 2017
Pristopilo je 60 dijakov, 2 dijakinji nista pristopili v celoti, 31 dijakov je bilo neuspešnih (vsi izpiti) –
uspešnost je bila 48 %. Število dijakov, ki so pristopili in niso opravljali predmetnih izpitov (prepis), je
bilo 51.
Izpite je opravilo 25 dijakov, neuspešnih je bilo 26 – uspešnost je 49 % (lani 53 %).
Dodatni popravni izpiti (vloga) so potekali 31. 8. 2017. Pristopilo je 5 dijakov (3. e – 1, 3. g – 2, 2. b –
1, 2. c – 1; po predmetih: 4 mat in 1 slo), 3 dijaki so bili uspešni – 60-odstotna uspešnost.
Izboljševanje ocene v 4. letniku in PT (24. 5. 2017):
4 dijaki, 2 predmeta (zgo, ang)
3 dijaki so izboljšali (zgo – 2, ang – 1))
Uspešnost 75 %.

4.6

Izostanki dijakov in vzgojni ukrepi ob koncu pouka

Število vzgojnih ukrepov po oddelkih in programih:
ODDELEK

OPOMIN

UKOR R

UKOR ODUZ

UKOR UZ

ALTER. UKREPI

SKUPAJ

1A

1

0

0

0

0

1

1B

0

0

0

0

0

0

1C

0

0

0

0

0

0

1D

2

1

1

0

0

4

2A

1

0

0

0

0

1

2B

0

2

0

0

0

2

2C

6

2

0

0

0

8

2D

0

0

0

0

0

0

3A

2

0

0

0

0

2

3B

4

0

1

0

0

5

3C

3

4

1

0

0

8

3D

2

1

0

0

0

3

4A

0

0

0

0

0

0

4B

1

1

0

0

0

2

4C

2

11

0

0

0

13

PT

4

4

1

1

0

10

skupaj PV

28

26

4

1

0

59

1E

0

0

0

0

0

0

2E

2

1

0

0

1

4

2F

0

1

0

0

0

1

3E

4

3

0

0

0

7

3F

6

4

0

0

0

10
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4E

1

0

0

1

0

2

4F

4

1

1

0

0

6

skupaj GIM

17

10

1

1

1

30

1F

1

0

0

0

0

1

1G

3

1

0

0

0

4

1H

6

1

1

0

0

8

2G

9

0

0

0

0

9

2H

0

1

0

0

0

1

3G

2

0

0

0

0

2

3H

4

7

2

2

0

15

4G

2

1

0

0

0

3

4H

4

2

0

0

0

6

skupaj UMG

31

13

3

2

0

49

SKUPAJ

76

49

8

4

1

138

V predšolski vzgoji je bilo skupaj 28 opominov razrednika, 26 ukorov razrednika, 4 ukori oddelčnega
učiteljskega in programskega zbora, 1 ukor celotnega učiteljskega in programskega zbora in 0
alternativnih ukrepov. Skupaj je bilo 59 ukrepov.
V splošni gimnaziji je bilo 17 opominov razrednika, 10 ukorov razrednika, 1 ukor oddelčnega
učiteljskega in programskega zbora,1 ukor celotnega učiteljskega in programskega zbora in 1
alternativni ukrep. Skupaj je bilo 30 ukrepov.
V umetniški gimnaziji je bilo skupaj 31 opominov razrednika, 13 ukorov razrednika, 3 ukori
oddelčnega učiteljskega in programskega zbora, 2 ukora celotnega učiteljskega in programskega
zbora in 0 alternativnih ukrepov. Skupaj je bilo 49 ukrepov.
Skupaj: 76 opominov razrednika, 49 ukorov razrednika, 8 ukorov oddelčnega učiteljskega in
programskega zbora, 4 ukori celotnega učiteljskega in programskega zbora in 1 alternativni ukrep.
Skupaj je bilo 138 ukrepov.
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Pregled izostankov po oddelkih
ŠTEVILO IZOSTANKOV
oddelek Število dijakov
2.E
24
3.D
27
4.C
29
1.C
29
1.D
29
1.A
28
2.D
30
1.G
26
1.B
27
4.B
29
1.F
27
2.H
18
4.A
31
3.E
25
4.F
18
3.A
30
3.F
27
3.B
27
2.C
28
2.B
30
2.A
27
3.G
30
2.G
30
3.C
25
1.H
20
4.H
14
1.E
29
4.E
23
2.F
24
3.H
22
4.G
24
5.PT
skupaj

24
831

OPR
1641
2091
2428
2504
2527
2453
2718
2650
2814
3034
2868
2043
3521
2854
2150
3670
3306
3351
3549
3854
3601
4011
4215
3560
2854
2309
4953
4072
4314
4879
5668

OPR/DIJAK
68,4
77,4
83,7
86,3
87,1
87,6
90,6
101,9
104,2
104,6
106,2
113,5
113,6
114,2
119,4
122,3
122,4
124,1
126,8
128,5
133,4
133,7
140,5
142,4
142,7
164,9
170,8
177,0
179,8
221,8
236,2

NEO.
68
45
47
13
76
71
17
44
17
44
58
55
113
105
88
53
139
129
125
40
27
110
116
130
58
178
38
77
133
252
123

NEO/DIJAK
2,8
1,7
1,6
0,4
2,6
2,5
0,6
1,7
0,6
1,5
2,1
3,1
3,6
4,2
4,9
1,8
5,1
4,8
4,5
1,3
1,0
3,7
3,9
5,2
2,9
12,7
1,3
3,3
5,5
11,5
5,1

6568
107030

273,7
128,7

686
3275

28,6
3,9

Največ opravičenih ur na dijaka je bilo v oddelku PT (273,7), nato v 4. g (236) in v 3. h (221,8). Skupaj
128,7 opravičenih ur na dijaka (lani 123).

10

Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana

oddelek Število dijakov
1.C
29
2.D
30
1.B
27
2.A
27
1.E
29
2.B
30
4.B
29
4.C
29
3.D
27
1.G
26
3.A
30
1.F
27
1.A
28
1.D
29
2.E
24
1.H
20
2.H
18
4.E
23
4.A
31
3.G
30
2.G
30
3.E
25
2.C
28
3.B
27
4.F
18
4.G
24
3.F
27
3.C
25
2.F
24
3.H
22
4.H
14
5.PT
skupaj

24
831

Letno poročilo 2016/17

OPR
2504
2718
2814
3601
4953
3854
3034
2428
2091
2650
3670
2868
2453
2527
1641
2854
2043
4072
3521
4011
4215
2854
3549
3351
2150
5668
3306
3560
4314
4879
2309

OPR/DIJAK
86,3
90,6
104,2
133,4
170,8
128,5
104,6
83,7
77,4
101,9
122,3
106,2
87,6
87,1
68,4
142,7
113,5
177,0
113,6
133,7
140,5
114,2
126,8
124,1
119,4
236,2
122,4
142,4
179,8
221,8
164,9

NEO.
13
17
17
27
38
40
44
47
45
44
53
58
71
76
68
58
55
77
113
110
116
105
125
129
88
123
139
130
133
252
178

NEO/DIJAK
0,4
0,6
0,6
1,0
1,3
1,3
1,5
1,6
1,7
1,7
1,8
2,1
2,5
2,6
2,8
2,9
3,1
3,3
3,6
3,7
3,9
4,2
4,5
4,8
4,9
5,1
5,1
5,2
5,5
11,5
12,7

6568
107030

273,7
128,7

686
3275

28,6
3,9

Največ neopravičenih ur na dijaka je bilo v oddelku PT (28,6), nato v 4. h (12,7) in v 3. h (11,5). Skupaj
3,9 neopravičene ure na dijaka (lani 5,4).
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Dijaki s posebnimi potrebami

V šolskem letu 2016/2017 je bilo na šoli 67 dijakov s posebnimi potrebami.
Tabela: Število in delež dijakov s posebnimi potrebami glede na program
Število dijakov Štev. dijakov s % dijakov s
na šoli
pos. potrebami pos. potrebami
Predšolska vzgoja

429

43

10,0

Poklicni tečaj

34

2

5,9

UMG D

137

8

5,8

UMG P

76

2

2,6

GIM

170

12

7,1

Vsi skupaj

846

67

7,9

Glede na vrsto motnje ima največ dijakov primanjkljaje na posameznih področjih učenja, sledijo
dolgotrajno bolni in dijaki z več motnjami. Oblike pomoči izhajajo iz odločbe o usmeritvi dijaka oziroma
iz dijakovih primanjkljajev in so individualno določene. Pogosto izvajane oblike pomoči v šolskem letu
2016/2017 so bile: dodatna strokovna pomoč (učna pomoč; pomoč za premagovanje primanjkljajev,
ovir oz. motenj; svetovalna storitev), podaljšan čas pri pisnem in ustnem preverjanju in ocenjevanju
znanja ali časovna prilagoditev pisnih testov, oblikovna prilagoditev testov, napovedano pisno in
dogovorjeno ustno ocenjevanje znanja, prilagojen sedežni red, pri testih toleranca napak, ki izhajajo iz
specifične motnje, možnost preverjanja in ocenjevanja znanja po krajših tematskih sklopih. Dijaki so
bili deležni tudi individualne pomoči v obliki strokovnih in svetovalnih pogovorov, ki so jim jo nudili
učitelji in svetovalna služba.

5

PREGLED REALIZACIJE PROGRAMA PO ODDELKIH IN PROGRAMIH

Realizacija ur programa in pedagoških obveznosti po učiteljih je v obeh primerih 99,4 %.

6

OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE IN INTERESNE DEJAVNOSTI

Realizacija interesnih dejavnosti in obveznih izbirnih vsebin v šolskem letu 2016/2017

6.1

Predšolska vzgoja

1. LETNIK PREDŠOLSKA VZGOJA

66 + 30

DATUM

VSEBINA

ŠT UR

2.–3. 9. 2016

TABOR CSOD (Jurček, Soča)

20

20. 9. 2016

Strokovna ekskurzija – Ljubljana

8

26. 10. 2016

Gledališče (Tisoč in ena noč)

3

27. 10. 2016

Projektni dan

6

1. 2.–2. 2. 2017

Zobna preventiva

1

6./7. 2. 2017

Kulturna prireditev na šoli (Krasni novi svet)

3

10. 2. 2017

Informativni dan
Ogled produkcije sodobnega plesa "Teme in
variacija"

6

23./24. 2. 2017

12

3

96
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3

4. 5. 2017

Ogled filmsko-gledališke uprizoritve (Vse zastonj, vse
zastonj)
Varnost in zdravje pri delu v vrtcu
Ogled koncerta v GPD (obisk Woodhouse Grove
school)
Športni dan

med šolskim letom

Knjižnično-informacijska znanja

6

med šolskim letom

Zdravniški pregled

6

med šolskim letom

Učenje učenja

3

19.–21. 6. 2017

Tečaj plavanja
Delavnice trgovanje z ljudmi, nenasilje in
nediskriminacija
Proslava pred dnevom državnosti

12

29.–31. 3. 2017
28. in 29. 3. 2017
5. 4. 2017

22. 6. 2017
23. 6. 2017

2
2
8

2
3
97

skupaj obvezni del

2. LETNIK PREDŠOLSKA VZGOJA

66 + 30

DATUM

VSEBINA

ŠT UR

20. 9. 2016

Strokovna ekskurzija v Piran

8

14.–28. 9. 2016

Tečaj rolanja

10

26. 10. 2016

Gledališče (Tisoč in ena noč)

3

27. 10. 2016

Projektni dan

6

24. 1. 2017

Delavnice odgovorna uporaba interneta

2

6./7. 2. 2017

Kulturna prireditev na šoli (Krasni novi svet)

3

10. 2. 2017

Informativni dan

6

23./24. 2. 2017

3

12.–19. 4. 2017

Ogled produkcije sodobnega plesa "Teme in variacija"
Ogled filmsko-gledališke uprizoritve Vse zastonj, vse
zastonj
Delavnice – spolna vzgoja

4. 5. 2017

Športni dan

8

12. 5. 2017

Ogled filmsko-gledališke uprizoritve Študija primera

3

med šolskim letom

Učenje učenja

2

med šolskim letom

Knjižnično-informacijska znanja

6

31. 5. 2017

3

20. in 21. 6. 2017

Ogled predstav dijakov 3. letnika PV
Delavnice trgovanje z ljudmi, nenasilje in
nediskriminacija
Ogled Ljubljane

22. 6. 2017

NZO – terensko delo

2

23. 6. 2017

Proslava pred dnevom državnosti

3

30. 3. 2017

19. 6. 2017

skupaj obvezni del

96

3
4

2
4

81

3. LETNIK PREDŠOLSKA VZGOJA

66 + 30

DATUM

ŠT UR

VSEBINA

13

96
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21. 9. 2016

Strokovna ekskurzija – zavodi (3. a - Dornava; 3. b Portorož; 3. c - Vipava; 3. d - Strunjan)

8

7. 9.–10. 11. 2016

Tečaj šivanja – razpored

16

27. 10. 2016

Projektni dan

6

med šolskim letom

Knjižnično-informacijska znanja

3

med šolskim letom

Zdravniški pregled

6

6./7. 2. 2017

Kulturna prireditev na šoli (Krasni novi svet)

3

10. 2. 2017

Informativni dan

6

23./24. 2.2017

Ogled produkcije sodobnega plesa "Teme in variacija"

3

13. 3. 2017

Delavnice "davčno opismenjevanje mladih"
Ogled filmsko-gledališke uprizoritve Vse zastonj, vse
zastonj
Ogled predstave s senčnimi lutkami Virginija Volk

2

8
10

19. 6. 2017

Športni dan
Državljanska kultura po razporedu (in obisk hiše EU 12. 6. 2017)
Obisk v Kinodvoru

23. 6. 2017

Proslava pred dnevom državnosti

3

30. 3. 2017
25. 4. 2017
4. 5. 2017
april, maj 2017

skupaj obvezni del

3
2

4
83

4. LETNIK PREDŠOLSKA VZGOJA

34 + 30

DATUM

VSEBINA

ŠT UR

5. 10. 2016

Strokovna ekskurzija v Celovec

7

27. 10. 2016

Projektni dan

8

6. 2. 2017

Kulturna prireditev na šoli (Krasni novi svet)

3

10. 2. 2017

Informativni dan

6

23. 2. 2017

Ogled plesne produkcije Tema in variacije

2

23. 3. 2017

Gledališče (Antigona)

3

26. 4. 2017

Maturantski ples

12

4. 5. 2017

Športni dan

8

skupaj obvezni del

64

49

Skupaj je realizacija ur IND v predšolski vzgoji 134 %.

6.2

Gimnazija

1. LETNIK GIMNAZIJA

54
ŠT UR

DATUM

VSEBINA

2.–3. 9. 2016

TABOR CSOD GORENJE

20

20. 9. 2016

Strokovna ekskurzija v Radovljico

8

18.10. 2016

Zdravniški pregled

6

26. 10. 2016

Gledališče (Tisoč in ena noč)

3

27. 10. 2016

Projektni dan

6

14
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3. 2. 2017

Zobna preventiva

1

6./7. 2. 2017

Kulturna prireditev na šoli (Krasni novi svet)

3

10. 2. 2017

Informativni dan

6

23. 3. 2017

3

4. 5. 2017

Ogled gledališke predstave Antigona
Ogled filmsko-gledališke uprizoritve (Vse zastonj, vse
zastonj)
Športni dan

med šolskim letom

Učenje učenja

3

med šolskim letom

Knjižnično-informacijska znanja

6

19. 6. 2017

Ogled projekcije filmov "Naši kratki"

3

23. 6. 2017

Proslava pred dnevom državnosti

3

31. 3. 2017

3
8

skupaj obvezni del

82

2. LETNIK GIMNAZIJA

60 + 30
ŠT UR

DATUM

VSEBINA

20. 9. 2016

Strokovna ekskurzija v Idrijo

8

27. 10. 2016

Projektni dan

6

24. 1. 2017

Delavnice odgovorna uporaba interneta

2

6./7. 2. 2017

Kulturna prireditev na šoli (Krasni novi svet)

3

10. 2. 2017

Informativni dan

6

23. 3. 2017

3

med šolskim letom

Ogled gledališke predstave Antigona
Ogled filmsko-gledališke uprizoritve (Vse
zastonj, vse zastonj)
Knjižnično-informacijska znanja

med šolskim letom

Učenje učenja

2

12.–19. 4. 2017

Delavnice – spolna vzgoja

4

4. 5. 2017

8

19. 6. 2017

Športni dan
Ogled filmsko-gledališke uprizoritve Študija
primera
Ogled projekcije filmov "Naši kratki"

20. 6. 2017

Tekmovanje v orientaciji

4

23. 6. 2017

Proslava pred dnevom državnosti

3

31. 3. 2017

12. 5. 2017

skupaj obvezni del

3
6

3
3

64

3. LETNIK GIMNAZIJA

60 + 30
ŠT UR

DATUM

VSEBINA

21. 9. 2017

Strokovna ekskurzija v Škofjo Loko

8

27. 10. 2016

Projektni dan

6

6./7. 2. 2017

Kulturna prireditev na šoli (Krasni novi svet)

3

10. 2. 2017

Informativni dan

6

15. 3. 2017

Delavnice "Davčno opismenjevanje mladih"

2

23. 3. 2017

Ogled gledališke predstave Antigona
Ogled filmsko-gledališke uprizoritve (Vse
zastonj, vse zastonj)

3

31. 3. 2017

90

15

3

90
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10

med šolskim letom

Športni dan
Državljanska kultura po razporedu (in obisk hiše
EU 12. 6. 2017)
Zdravniški pregled

med šolskim letom

Knjižnično-informacijska znanja

3

19. 6. 2017

Ogled projekcije filmov "Naši kratki"

3

21. 6. 2017

Tekmovanje v orientaciji

4

23. 6. 2017

Proslava pred dnevom državnosti

3

4. 5. 2017
april, maj 2017

8

6

skupaj obvezni del

68

4. LETNIK GIMNAZIJA

30
ŠT UR

DATUM

VSEBINA

27. 10. 2016

Projektni dan

8

7. 2. 2017

Kulturna prireditev na šoli/Krasni novi svet

3

10. 2. 2017

Informativni dan

6

23. 3. 2017

Gledališče (Antigona)

3

26. 4. 2017

Maturantski ples

12

skupaj obvezni del

32

Skupaj je realizacija ur OIV v splošni gimnaziji 119 %.

6.3

Umetniška gimnazija – sodobni ples

1. LETNIK UMETNIŠKA GIMNAZIJA – SODOBNI PLES

60 + 30

DATUM

VSEBINA

ŠT UR

2.–3. 9. 2016

TABOR CSOD RADENCI

20

26. 10. 2016

Gledališče (Tisoč in ena noč)

3

27. 10. 2016

Projektni dan

6

20.–21. 1. 2017

Strokovna ekskurzija v Linz

16

3. 2. 2017

Zobna preventiva

1

6./7. 2. 2017

Kulturna prireditev na šoli (Krasni novi svet)

3

10. 2. 2017

Informativni dan

6

21.–24. 2. 2017

Produkcija Teme in variacija

16

23. 3. 2017

Ogled gledališke predstave Antigona

3

med šolskim letom

Zdravniški pregled

6

med šolskim letom

Učenje učenja

2

med šolskim letom

6

21.–22. 6. 2017

Knjižnično-informacijska znanja
Ogled filmsko-gledališke uprizoritve Študija
primera
Ekologija

16

23. 6. 2017

Proslava pred dnevom državnosti

3

10. 5. 2017

skupaj obvezni del

3

110

16

90
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2. LETNIK UMETNIŠKA GIMNAZIJA – SODOBNI PLES

60 + 30

DATUM

VSEBINA

ŠT UR

20. 9. 2017

Strokovna ekskurzija v Vicenzo

16

27. 10. 2016

Projektni dan

6

24. 1. 2017

Odgovorna uporaba interneta

2

6./7. 2. 2017

Kulturna prireditev na šoli (Krasni novi svet)

3

10. 2. 2017

Informativni dan

6

21.–24. 2. 2017

Produkcija Teme in variacija

16

med šolskim letom

Knjižnično-informacijska znanja

6

med šolskim letom

Učenje učenja

3

23. 3. 2017

Ogled gledališke predstave Antigona

3

14. 4. 2017

Delavnice spolna vzgoja

4

10. 5. 2017

Ogled filmsko-gledališke uprizoritve Študija primera

3

19.–20. 6. 2017

Ekologija

16

23. 6. 2017

Proslava pred dnevom državnosti

3

skupaj obvezni del

87

3. LETNIK UMETNIŠKA GIMNAZIJA – SODOBNI PLES

60 + 30

DATUM

VSEBINA

ŠT UR

27. 10. 2016

Projektni dan

6

18.–19. 11. 2016

Strokovna ekskurzija v Budimpešto

16

6./7. 2. 2017

Kulturna prireditev na šoli ( Krasni novi svet)

3

10. 2. 2017

Informativni dan

6

21.–24. 2. 2017

Produkcija Teme in variacija

16

14. 3. 2017

Delavnice "davčno opismenjevanje mladih"

2

23. 3. 2017

3
10

med šolskim letom

Ogled gledališke predstave Antigona
Državljanska kultura po razporedu (in obisk hiše EU 12.
6. 2017)
Zdravniški pregled

med šolskim letom

Knjižnično-informacijska znanja

3

10. 5. 2017

Ogled filmsko-gledališke uprizoritve Študija primera

3

23. 6. 2017

Proslava pred dnevom državnosti

april, maj 2017

90

skupaj obvezni del

6

3
77

17

90
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4. LETNIK UMETNIŠKA GIMNAZIJA – SODOBNI PLES

30
ŠT UR

DATUM

VSEBINA

27. 10. 2016

Projektni dan

8

18.–19. 11. 2016

Strokovna ekskurzija v Budimpešto

16

3. 2. 2017

Kulturna prireditev na šoli (Krasni novi svet)

3

10. 2. 2017

Informativni dan

6

21.–22. 2. 2017

Produkcija Tema in variacija

16

23. 3. 2017

Gledališče (Antigona)

3

26. 4. 2017

Maturantski ples
Ogled filmsko-gledališke uprizoritve Študija
primera

12

10. 5. 2017
skupaj obvezni del

3
67

Skupaj je realizacija ur OIV v umetniški gimnaziji – smer sodobni ples 119 %.

6.4

Umetniška gimnazija – dramsko-gledališka smer

1. LETNIK UMETNIŠKA GIMNAZIJA – DRAMA

60 + 30

DATUM

VSEBINA

ŠT UR

2.–3. 9. 2016

TABOR CSOD (1. f - GORENJE, 1. g - RADENCI)

20

26. 10. 2016

Gledališče (Tisoč in ena noč)

3

27. 10. 2016

Projektni dan

6

1.–3. 2. 2017

Filmsko-gledališka uprizoritev Krasni novi svet

20

6./7. 2. 2017

Kulturna prireditev na šoli (Krasni novi svet)

3

10. 2. 2017

Informativni dan

6

14. 2. 2017

Zobna preventiva

1

23. 3. 2017

3

med šolskim letom

Ogled gledališke predstave Antigona
Ogled filmsko-gledališke uprizoritve (Vse zastonj,
vse zastonj)
Zdravniški pregled

med šolskim letom

Učenje učenja

2

med šolskim letom

Knjižnično-informacijska znanja

6

4. 5. 2017

Športni dan

8

10. 5. 2017

Ogled filmsko-gledališke uprizoritve Študija primera

3

7. 6. 2017

Ekskurzija v Novo mesto

8

21., 22. 6. 2017

Ekologija

16

23. 6. 2017

Proslava pred dnevom državnosti

29. 3. 2017

skupaj obvezni del

3
6

3
117

18

90
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2. LETNIK UMETNIŠKA GIMNAZIJA – DRAMA

60 + 30

DATUM

VSEBINA

ŠT UR

20. 9. 2016

Strokovna ekskurzija v Vicenzo

16

27. 10. 2016

Projektni dan

6

24. 1. 2017

Odgovorna uporaba interneta

2

1.–3. 2. 2017

Filmsko-gledališka uprizoritev Krasni novi svet

20

6./7. 2. 2017

Kulturna prireditev na šoli (Krasni novi svet)

3

10. 2. 2017

Informativni dan

6

23. 3. 2017

3

24. 4. 2017

Ogled gledališke predstave Antigona
Ogled filmsko-gledališke uprizoritve (Vse zastonj, vse
zastonj)
Delavnice spolna vzgoja

4. 5. 2017

Športni dan

8

10. 5. 2017

Ogled filmsko-gledališke uprizoritve Študija primera

3

med šolskim letom

Knjižnično-informacijska znanja

6

med šolskim letom

Učenje učenja

3

19., 20. 6. 2017

Ekologija

16

23. 6. 2017

Proslava pred dnevom državnosti

3

29. 3. 2017

skupaj obvezni del

3
4

102

3. LETNIK UMETNIŠKA GIMNAZIJA – DRAMA

60 + 30

DATUM

VSEBINA

ŠT UR

7.–8. 10. 2016

Strokovna ekskurzija v Krušče

16

27. 10. 2016

Projektni dan

6

med šolskim letom

Knjižnično-informacijska znanja

3

6./7. 2. 2017

Kulturna prireditev na šoli (Krasni novi svet)

3

10. 2. 2017

Informativni dan

6

7. 3. 2017

Zdravniški pregled

6

14. 3. 2017

Delavnice "Davčno opismenjevanje mladih"

2

29. 3. 2017

Ogled produkcije Vse zastonj, vse zastonj

3

4. 5. 2017

Vaje za gledališko uprizoritev Študija primera

8

9.–12. 5. 2017

Filmsko-gledališka uprizoritev Študija primera
Državljanska kultura po razporedu (in obisk hiše EU 12.
6. 2017)
Proslava pred dnevom državnosti

24

april, maj 2017
23. 6. 2017

90

skupaj obvezni del

10
3
90

19

90
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4. LETNIK UMETNIŠKA GIMNAZIJA – DRAMA

30
ŠT UR

DATUM

VSEBINA

21.10. 2016

Borštnikovo srečanje

8

27. 10. 2016

Projektni dan

8

3. 2. 2017

Kulturna prireditev na šoli (Krasni novi svet)

3

10. 2. 2017

Informativni dan

6

23. 3. 2017

Gledališče (Antigona)

3

29. 3. 2017

Ogled produkcije Vse zastonj, vse zastonj

3

26. 4. 2017

Maturantski ples

12

10. 5. 2017

Ogled filmsko-gledališke uprizoritve Študija primera

3

skupaj obvezni del

46

Skupaj je realizacija ur OIV v umetniški gimnaziji – dramsko-gledališka smer 167 %.
Skupaj realizacija ur OIV v umetniški gimnaziji je 143 %.

Pri izvedbi obveznih izbirnih vsebin oz. interesnih dejavnosti smo sodelovali tudi z zunanjimi izvajalci:
- s Srednjo poklicno in strokovno šolo Bežigrad (ga. Bernarda Klemenc) pri izvedbi tečaja
šivanja,
- z Zdravstvenim domom Bežigrad pri izvedbi zobozdravstvene delavnice in zdravniškega
pregleda,
- z Društvom študentov medicine pri izvedbi delavnic varne in zdrave spolnosti,
- z zavodom MISSS – Mladinsko informativno svetovalno središče Slovenije - pri izvedbi
delavnic »odgovorna raba interneta«,
- s šolo rolanja in drsanja Lucky Luka pri izvedbi tečaja rolanja,
- organizirali smo plavalni tečaj za 1. letnike predšolska vzgoja v bazenu Tivoli,
- s knjižnico AGRFT in Igroteko,
- z Dramo, Cankarjevim domom in Mestnim gledališčem Ljubljana,
- s plesno šolo Bolero (maturantski ples),
- s Finančno upravo Republike Slovenije (predavateljici Anita Blažič in Martina Živič) pri izvedbi
delavnic »Davčno opismenjevanje mladih«.
- Pri izvedbi športnega dne so sodelovali: Atlantis,GIB, Urban roof, Skok šport, Pustolovski park
Geoss, Golf Trnovo in Bolero.

7

PREGLED POHVAL, PRIZNANJ IN NAGRAD

Ob koncu pouka je ravnatelj podelil priznanja s knjižnimi nagradami oz. zgoščenkami, pohvale pa so
podelili razredniki oz. mentorji.
Skupaj pohval: 352 – 72 v 4. letniku in 280 v1., 2. in 3. letniku
Skupaj priznanj z nagradami: 32 – 22 v 4. letniku in 10 v1., 2. in 3. letniku.
Seznam pohval, priznanj in nagrad, ki so jih prejeli dijaki ob koncu pouka, je v prilogi poročila.
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MATURA

8.1

Splošna matura 2017

8.1.1

Spomladanski rok 2017

K splošni maturi v junijskem roku 2017 se je prijavilo 132 kandidatov.
Število odjavljenih – do 23. maja 2017:16 dijakov.
K maturi v junijskem roku 2017 je pristopilo 116 kandidatov:
 40 dijakov splošne gimnazije
 34 dijakov umetniške gimnazije
 10 dijakov programa predšolska vzgoja
 1 dijakinja poklicnega tečaja 5. PT
 10 dijakov s Srednje gradbene, geodetske in okoljevarstvene šole
 1 dijak s Srednje medijske in grafične šole
 1 dijakinja s Srednje zdravstvene šole
 19 odraslih kandidatov (nimajo statusa dijaka):
 celotno prvič – 1 kandidat
 celotno ponovno – 3 kandidati
 popravni izpiti – 9 kandidatov
 dodatni izpit (5. predmet) – 1 kandidatka
 izboljšave – 5 kandidatov
Skupaj (način opravljanja splošne mature):
 celotno prvič – 75 kandidatov
 celotno ponovno – 3 kandidati
 dodatni izpit (5. predmet) – 24 kandidatov
 popravni izpiti – 9 kandidatov
 izboljšava – 5 kandidatov
Skupaj (glede na status):
 97 dijakov
 19 odraslih (nimajo statusa dijaka)
K spomladanskem roku splošne mature je pristopilo 7 dijakov (1 dijak je bil s SGGOŠ), ki so s sklepi
Državne komisije za splošno maturo pridobili status kandidatov s posebnimi potrebami.
Pregled rezultatov po oddelkih – spomladanski rok splošne mature 2017:

oddelek

št. dijakov v
šol. letu
2016/2017

4. E

23

št. dijakov, ki
so pristopili k
maturi
junij 2017
23

neocenjeni

popravni
izpiti

0

3

št. dijakov,
ki so opravili
maturo
junij 2017
20

4. F

18

17

0

1

16

94

4. G

24

21

0

0

21

100

4. H

14

13

0

8

5

38

SKUPAJ

79

74

0

12

62

84

uspešnost
(%)
87

Skupaj uspešnost – vsi kandidati, ki so pristopili (116) – je 77 % (89 kandidatov je bilo uspešnih).
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Rezultati – vsi kandidati:







uspeh mature – vsi kandidati: 77 %
kandidati, ki so maturo v celoti opravljali prvič: 84 %
dijaki SVŠGL, ki so opravljali dodatni izpit ob poklicni maturi: 70 %
drugi dijaki, ki so opravljali dodatni izpit ob poklicni maturi: 64 %
povprečno število točk na maturi (dijaki, ki so maturo opravljali prvič v celoti): 17,52 točk
povprečno število točk na maturi (vsi kandidati): 17,18 točk

4. E

povprečno število doseženih točk
spomladanski rok 2017
16,85

4. F

16,81

4. G

17,52

4. H

22,40

oddelek

8.1.2

Jesenski rok 2017

K splošni maturi v jesenskem roku 2017 se je prijavilo 35 kandidatov:


6 dijakov splošne gimnazije (4. E – 4 dijaki, 4. F – 2 dijaka)



13 dijakov umetniške gimnazije (4. G – 4 dijaki, 4. H – 9 dijakov)



3 dijakinje programa predšolska vzgoja (4. A – 1 dijakinja, 4. C – 2 dijakinji)



1 dijak s Srednje gradbene, geodetske in okoljevarstvene šole – ZGO (1)



2 dijaka s Srednje medijske in grafične šole – PSI (1), FIZ (1)



1 dijakinja s Srednje zdravstvene šole – PSI (1)



9 odraslih kandidatov (nimajo statusa dijaka)

Od mature so se odjavili 3 dijaki. 1 kandidat ni pristopil k maturi (Žuber, SMGŠ - fiz).

K maturi je torej v jesenskem roku 2017 pristopilo 31 kandidatov:


6 (celotno prvič)



2 (celotno ponovno)



17 (popravni izpiti)



6 (dodatni izpit)

Rezultati:


Uspeh mature – vsi kandidati: 45 %



Drugi kandidati, dijaki s popravnimi izpiti in 5. predmet: 37,5 %



Dijaki SVŠGL, ki so opravljali dodatni izpit ob poklicni maturi: 67 %



Kandidati, ki so maturo v celoti opravljali prvič: 50 %



Povprečno število točk na maturi (dijaki, ki so maturo opravljali prvič v celoti): 16 točk



Povprečno število točk na maturi (vsi kandidati): 14,2 točk

22

Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana

Letno poročilo 2016/17

Splošni uspeh na splošni maturi 2017 – spomladanski in jesenski rok

8.1.3

število
vpisanih
dijakov v
oddelek

število
dijakov,
ki so
zaključili
4. letnik

število
dijakov,
ki so
pristopili
k maturi
– oba
roka

opravili
maturo
junij
2017

opravili
maturo
september
2017

uspešni
skupaj
matura
2017

neuspe
šni
matura
2017

uspešnost
glede na
pristop k
maturi
(%)

4. E

23

23

23

20

1

21

2

91

91

4. F

18

18

18

16

2

18

0

100

100

4. G

24

24

24

21

2

23

1

96

96

4. H

14

14

13

5

5

10

3

77

71

SKU
PAJ

79

79

78

62

10

72

6

92

91

uspešno
st glede
na
število
vpisanih
(%)

Splošno maturo 2017 je opravilo 72 dijakov 4. letnika gimnazije in umetniške gimnazije od 79 vpisanih
dijakov.
Skupaj uspešnost dijakov na splošni maturi 2017, ki so zaključili 4. letnik – 18. 9. 2017, je 91 %.

8.2

Poklicna matura

8.2.1

Zimski rok 2016

K poklicni maturi v zimskem roku poklicne mature 2016 (izvedba v februarju in marcu 2017) se je
prijavilo 16 kandidatov:



2 nekdanji dijakinji (brez statusa),
14 udeležencev izobraževanja odraslih,

K poklicni maturi je pristopilo 7 kandidatov:



2 nekdanja dijaka (brez statusa)
5 udeležencev izobraževanja odraslih,

Način opravljanja mature:




4 kandidati so maturo opravljali prvič,
2 kandidata sta opravljala popravne izpite,
1 kandidat je izboljševal ocene posameznih predmetov.

Rezultati:




Uspešnost kandidatov, ki so maturo v celoti opravljali prvič (4): 75 % (3).
Uspešnost kandidatov, ki so opravljali popravne izpite (2): 50 % (1).
Uspešnost kandidata, ki je izboljševal ocene posameznih predmetov: kandidatka je izboljšala
oceno iz slovenščine.

S poklicno maturo v zimskem roku 2016 so izobraževanje na Srednji vzgojiteljski šoli in gimnaziji
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Ljubljana uspešno zaključili 3 kandidati.

8.2.2

Spomladanski rok 2017

K poklicni maturi v spomladanskem roku 2017 se je prijavilo 151 kandidatov:


89 dijakov srednjega strokovnega izobraževanj (predšolska vzgoja),



24 dijakov poklicnega tečaja 5. PT,



18 udeležencev izobraževanja odraslih PTO16,



20 drugih kandidatov (nekdanji dijaki, udeleženci izobraževanja odraslih PTO15, PTO14 …).

K maturi je pristopilo 116 kandidatov:


85 dijakov srednjega strokovnega izobraževanja (predšolska vzgoja),



15 dijakov poklicnega tečaja 5. PT,



10 udeleženk izobraževanja odraslih PTO16,



6 drugih kandidatov (nekdanji dijaki, udeleženci izobraževanja odraslih PTO15, PTO14 …).

Način opravljanja mature:
-

113 kandidatov je maturo opravljalo prvič,

-

2 kandidata sta opravljala popravne izpite,

-

1 kandidat je izboljševal ocene posameznih predmetov.

Rezultati:
-

Uspeh mature – vsi kandidati (celotno prvič, popravni izpiti) (114): 99,12 % (113)

-

Kandidati srednjega strokovnega izobraževanja, ki so maturo opravljali prvič (89): 100 %

-

Povprečen uspeh vseh kandidatov, ki so maturo opravljali prvič (113): 17,69

-

Povprečen uspeh vseh kandidatov srednjega strokovnega izobraževanja, ki so maturo
opravljali prvič: 18,11

Oddelek

Povprečno število doseženih točk na spomladanskem roku poklicne mature 2017

4. A

18,45

4. B

18,28

4. C

17,56

5. PT

16,20
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Pregled rezultatov na maturi po oddelkih (samo dijaki, samo celotno prvič):

Oddelek

Št. dijakov v šol.
letu 16/17

Št. dijakov, ki
so pristopili k
maturi

Neocenjeni na
maturi

Popravni izpiti
na maturi ali v
celoti
neuspešni

Opravili
maturo v
spomlad.
roku 2017

% vpisanih
dijakov, ki
so zaključili

4. A

31

29

0

0

29

93,55

4. B

30

29

1

0

0

29

96,67

4. C

29

27

0

0

27

93,10

SKUPAJ
– SSI

90

85

0

0

85

94,44

5. PT

34

15

2

0

0

15

44,12

SKUPAJ

124

100

0

0

100

80,65

Na šoli so na spomladanskem roku dosegle izjemen uspeh (22 ali 23 točk) 4 maturantke. Vseh 23
točk je dosegla 1 maturantka, tj. Katja Kozlevčar (4. B). Eno točko manj, tj. 22 točk, pa so dosegle
naslednje maturantke: Ema Verdinek (4. B), Maja Hočevar (4. A), Zala Šuštaršič (4. A).

8.2.3

Jesenski rok 2017

K maturi v jesenskem roku poklicne mature 2017 se je prijavilo 35 kandidatov.





8 dijakov srednjega strokovnega izobraževanja (predšolska vzgoja),
7 dijakov poklicnega tečaja 5. PT,
8 udeležencev izobraževanja odraslih (PTO16),
12 drugih kandidatk (PTO15, PTO14 …).

K maturi v jesenskem roku 2017 je lahko pristopilo 13 kandidatov:





4 dijaki srednjega strokovnega izobraževanja (predšolska vzgoja),
3 dijaki poklicnega tečaja 5. PT,
4 udeleženki izobraževanja odraslih (PTO16),
2 druga kandidata (PTO15, PTO14 …).

Način mature:




1
2

11 kandidatov je k maturi pristopili prvič,
1 kandidat je opravljal prvi del mature v več delih,
1 kandidat je izboljševal ocene posameznih predmetov.

Pristopila ni dijakinja, ki se je 16. 12. 2016 izpisala.
Do spomladanskega roka poklicne mature je bilo izpisanih 10 dijakov poklicnega tečaja 5. PT.
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Pregled rezultatov na maturi po oddelkih (samo dijaki, samo celotno prvič):

Oddelek

Št. dijakov, ki
so pristopili

Neocenjeni na
maturi

4. a
4. b
4. c
5. PT
SKUPAJ

2
0
1
2
5

0
0
0
1
1

Popravni izpiti
na maturi ali
neuspešni v
celoti
0
0
1
0
1

Opravili maturo
september 2017

%
uspešnih

2
0
0
1
3

100,00
/
0,00
50,00
60,00

Nihče od kandidatov ni dosegel izjemnega uspeha.

8.2.4

Splošni uspeh na poklicni maturi 2017 – spomladanski in jesenski rok (samo dijaki)

ODDELEK

4. a
4. b
4. c
SKUPAJ –
SSI
5. PT
SKUPAJ –
VSI

9

Število
vpisanih
dijakov v
oddelek
31
30
29
90

Št. dijakov, ki so
zaključili 4. letnik
oziroma poklicni
tečaj
31
29
29
89

OPRAVILI
MATURO
julij 2017
29
29
27
85

OPRAVILI
MATURO
september
2017
2
0
0
2

Uspešni
skupaj,
matura
2017
31
29
27
87

100,00
96,67
93,10
96,67

34
124

17
106

15
100

1
4

16
103

47,06
83,06

%

IZBOLJŠANJE MATERIALNIH POGOJEV

Sodobno pedagoško delo in uspešna izvedba splošne in poklicne mature zahtevata zmogljivo učno
tehnologijo novejšega datuma in posodobitev materialnih pogojev, kar se je odrazilo v nabavi in
nakupu številnih strokovnih in leposlovnih knjig, šolske pohištvene opreme, računalnikov in
računalniške opreme, zamenjavi oz. posodobitvi programske opreme za računalnike, AV-sredstev,
aparatov in pripomočkov za laboratorijsko delo in drugih didaktičnih sredstev, kar je predvideval tudi
letni delovni načrt.
V šolskem letu 2016/17 smo v stavbi A za fitnes pridobili tri sobna kolesa, za kabinete pa nekaj
pohištvene opreme.
V stavbi B smo s pohištveno opremo na novo opremili pet učilnic, zamenjali stole v kabinetih, uspešno
razširili ožičenje stavbe in telefonijo, razširili sistem videonadzora, preselili upravo s tajništvom in
računovodstvom v obnovljene in na novo opremljene prostore. Kupili smo navijalnik zemljevidov, za
pouk glasbe kompleta malih instrumentov, za pouk glasbene delavnice mikrofone, slušalke in zvočne
kartice, video-filmske pa kamere, fotoaparate in stative.
V stavbi C (Plesni in gledališki center) smo uspešno namestili dvajset novih reflektorjev in veliko
profesionalno 5-metrsko projekcijsko platno.
Za potrebe pouka športne vzgoje na Srednji gradbeni, geodetski in okoljevarstveni šoli smo kupili
potrebno športno in pohištveno opremo.
Učiteljem in dijakom še vedno omogočamo dostop do storitev omrežja ARNES in storitev, ki so
pridružene v federaciji ArnesAAI in eduGAIN.
Že v prejšnjem šolskem letu smo se uspešno pridružili v Oblak 365. To zaposlenim in dijakom SVŠGL
omogoča brezplačno uporabo storitev Office 365. Office lahko uporabljamo online, ali pa si lahko
zbirko Office namestimo na svoj računalnik, tablico ali telefon (vsak uporabnik na do 5 naprav), poleg
tega lahko shranjujemo datoteke v oblaku (OneDrive, kjer imamo prostora 1TB). V spletni zbornici
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smo objavili navodila za uporabo storitev ArnesAAI in Uporabo oblaka 365.
Šola ima skupaj v lastni uporabi 34 učilnic, 6 kabinetov za individualni pouk klavirja in kitare,
telovadnico, zbornici, upravne prostore (tajništvo, računovodstvo), knjižnico s čitalnico, prostor za
šolsko svetovalno delavko, prostor za ravnatelja in pomočnico ravnatelja, kabinete za vse učitelje.
Prostori so pretežno v 2. nadstropju (12 učilnic in uprava), delno pa v 1. in 3. nadstropju Kardeljeve
ploščadi 16 in cela stavba na Kardeljevi ploščadi 28 a. Vsem dijakom smo zagotovili garderobne
omarice.

10 STROKOVNO SPOPOLNJEVANJE IN IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV
Strokovno izobraževanje je potekalo v več oblikah:
 seminarji kot oblika predmetnega usposabljanja,
 študijska srečanja pri posameznih predmetih,
 strokovna srečanja učiteljev strokovno-teoretičnih predmetov in praktičnega izobraževanja na
Centru za poklicno izobraževanje in CPU-ju,
 pedagoški sestanki in konference učiteljskega zbora ter delo v strokovnih aktivih,
 predavanja in delavnice za učiteljski zbor:
- Kako s pametnim telefonom izpeljemo uvodno motivacijo (Marjana Dolšina Delač,
multiplikatorka POŠ na GSŠ Kočevje) – 28. 6. 2017. Sodelovalo je 55 učiteljev.
- Projekt Čuječnost (18. april–13. junij 2017, ob torkih, 15.30–18.00 (8 srečanj)). Sodelovalo je
12 učiteljev.
- Lončarska delavnica na šoli (4.10. 2016). Delavnice, ki sta jo izvedli Tanja Špenko in Petra
Županič, se je udeležilo 5 profesoric.
V šolskem letu 2016/17 so se učitelji udeleževali tudi seminarjev, ki so jih organizirale zunanje
institucije. Seznam seminarjev in udeležencev je v shranjeno v arhivu šole in je priloga Letnemu
poročilu.
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11 IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
V šolskem letu 2016/2017 smo v sklopu izobraževanja odraslih izvajali štiri programe srednješolskega
izobraževanja:


predšolska vzgoja (srednje strokovno izobraževanje)



poklicni tečaj – predšolska vzgoja



gimnazija



umetniška gimnazija – plesna smer, modul B: sodobni ples

Na šoli se je v sklopu izobraževanja odraslih izobraževalo sledeče število udeležencev:


2 udeleženca sta se vpisala v program predšolska vzgoja (srednje strokovno izobraževanje) –
1. leto izobraževanja.



10 udeležencev je nadaljevalo izobraževanje v programu predšolska vzgoja (srednje
strokovno izobraževanje) – 2. ali višje leto izobraževanja.



24 udeležencev se je vpisalo v poklicni tečaj – predšolska vzgoja.



2 udeleženca sta se vpisala v program gimnazija



1 udeleženec je nadaljeval izobraževanje v programu gimnazija – 2. ali višje leto
izobraževanja



2 udeleženca sta se vpisala v program umetniška gimnazija – Plesna smer, modul B: sodobni
ples

Skupaj: 41 udeležencev, ki so se v šolskem letu 2016/2017 prvič redno vpisali v izobraževanje
odraslih.
49 udeležencev se je vpisalo v evidenco izobraževalcev, ki nadaljujejo oz. dokončujejo izobraževanje.
V sklopu izobraževanja odraslih je bilo ob začetku šolskega leta skupaj vseh udeležencev 90, od
katerih so se 3 do konca šolskega leta izpisali.
Izobraževalni proces se je v sklopu izobraževanja odraslih za programe predšolska vzgoja (SSI),
gimnazija in umetniška gimnazija – plesna smer, modul B: sodobni ples izvajal kot individualni
organizacijski model izobraževanja (samoizobraževanje, podprto s konzultacijami), za program
poklicni tečaj – predšolska vzgoja pa kot skupinski organizacijski model izobraževanja (organizirana
predavanja). V programu poklicni tečaj – predšolska vzgoja organizirano izobraževalno delo na ravni
celotnega programa obsega 56,2 % organiziranega izobraževalnega dela v rednem izobraževanju
(pogoj je vsaj 50 % ). Predavanja ali konzultacije so potekale med tednom v popoldanskem času (od
16.30 do 20.15) ali ob sobotah v dopoldanskem času (od 8.00 do 13.00).
Udeleženci poklicnega tečaja so imeli možnost pristopiti k izpitom v najmanj dveh rednih izpitnih rokih,
s katerimi jih je seznanil učitelj posamezne programske enote. Vsi udeleženci izobraževanja odraslih
so sicer lahko pristopili k izpitom v mesečnem izpitnem obdobju (datumi objavljeni na spletni strani
šole in na oglasni deski individualno poslani udeležencem izobraževanja odraslih).
Organizacija procesa izobraževanja v sklopu izobraževanju odraslih je bila naravnana tako, da je
udeležencem omogočala pristop k spomladanskemu roku poklicne oz. splošne mature.
Celotno izobraževanje v sklopu poklicnega tečaja je v letošnjem šolskem letu (zimski rok 2016,
spomladanski rok 2017, jesenski rok 2017) uspešno zaključilo 22 udeležencev izobraževanja odraslih
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(k poklicni maturi je sicer pristopilo več udeležencev izobraževanja odraslih) s povprečnim uspehom
na poklicni maturi 15 točk.
Pogoje za pristop k splošni maturi je izpolnil 1 udeleženec in pristopil k opravljanju.

12 PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM PRI DELODAJALCU (PUD)
V šolskem letu 2016/2017 so dijaki programa predšolska vzgoja in (od 1. do 4. letnika in poklicnega
tečaja za mladino) opravljali praktično usposabljanje pri delodajalcu v 108 vrtcih.
V šolskem letu 2016/2017 je 337 dijakov in dijakinj 1., 2. in 3. letnika opravljalo praktično usposabljanje v
91 različnih vrtcih. 18 dijakinj in dijakov je praktično usposabljanje opravljalo v tujini, v Leedsu
(Erasmus+). Ob koncu pouka je usposabljanje uspešno opravilo 331 dijakinj in dijakov. PUD je koordiniral
Aleš Zobec.
1. letnik predšolske vzgoje:
113 dijakinj in dijakov 1. letnika predšolske vzgoje je 38 ur PUD-a opravljalo od 10. do 14. aprila
2017. 35 ur so bili neposredno prisotni v izbranih vrtcih (vsak dan 7 ur, praviloma pa so vsaj enkrat v
času PUD-a lahko opazovali sprejem otrok, enkrat pa odhajanje otrok domov), 3 ure pa so potrebovali
za pisanje dnevnika.
Dijaki in dijakinje 1. letnika so PUD opravljali v 57 vrtcih.
Še pred pričetkom praktičnega usposabljanja so dijaki in dijakinje opravili izobraževanje in izpit iz
teoretičnega poznavanja vsebin varnosti in zdravja pri delu. Izobraževanje in izpit je v aprilu v dveh
terminih izvedla Barbara Pušenjak. Vsi dijaki in dijakinje, ki so se udeležili izobraževanja, so po koncu
uspešno opravili izpit, koordinator praktičnega usposabljanja pa jim je izdal potrdilo, veljavno 3 leta, tj.
do 5. aprila 2020.
Ob koncu pouka zaradi bolezni ali drugih opravičljivih razlogov PUD-a niso opravile 3 dijakinje, ki pa so
ga opravile ob koncu šolskega leta.

2. letnik predšolske vzgoje:
115 dijakinj in dijakov 2. letnika predšolske vzgoje je 38 ur PUD-a opravljalo od 3. do 7. aprila 2017. 35
ur so bili neposredno prisotni v izbranih vrtcih (vsak dan 7 ur, praviloma pa so vsaj enkrat v času PUD-a
lahko opazovali sprejem otrok, enkrat pa odhajanje otrok domov), 3 ure pa so potrebovali za pisanje
dnevnika.
Dijaki in dijakinje so PUD opravljali v 55 vrtcih.
Dijakinje in dijaki so v vrtcu predstavili tudi igračo, ki so jo izdelali pri modulu Igre za otroke pod vodstvom
Jane Hafner, Mojce Zupan in Vesne Lotrič.
Ob koncu pouka zaradi bolezni ali drugih opravičljivih razlogov PUD niso opravile 3 dijakinje, ki pa so ga
opravile ob koncu šolskega leta.
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3. letnik predšolske vzgoje:
109 dijakinj in dijakov 3. letnika predšolske vzgoje je 70 ur PUD-a opravljalo od 23. do 27. januarja 2017.
35 ur so bili neposredno prisotni v izbranih vrtcih (vsak dan 7 ur, praviloma pa so vsaj enkrat v času PUDa lahko opazovali sprejem otrok, enkrat pa odhajanje otrok domov), 3 ure pa so potrebovali za pisanje
dnevnika, 6 ur so 22. aprila 2017 pridobili z udeležbo na spomladanskem rajanju, ki je potekalo na Srednji
vzgojiteljski šoli in gimnaziji Ljubljana, 26 ur pa so pridobili od 19. junija 2017 do 22. junija 2017 z
izvajanjem predstav in delavnic, ki so potekale na Srednji vzgojiteljski šoli in gimnaziji Ljubljana.
Dijaki in dijakinje 3. letnika so PUD opravljali v 52 vrtcih.
18 dijakov in dijakinj 3. letnika se je praktično usposabljalo v Angliji, v Leedsu. Usposabljali so se v 9
različnih angleških vrtcih.
Vsi so opravili vse obveznosti in zato PUD opravili.
4. letnik predšolske vzgoje in poklicni tečaj:
V šolskem letu 2016/2017 so dijaki 4. letnikov PV in poklicnega tečaja za mladino opravljali praktično
usposabljanje pri delodajalcu in izpitne nastope za 4. predmet poklicne mature v 64 vrtcih, od tega
dijaki 4. letnikov v 46 vrtcih, dijaki poklicnega tečaja pa v 32 vrtcih. PUD je organizirala Mojca Zupan.
Praktično usposabljanje pri delodajalcu je opravljalo 90 dijakov četrtih letnikov. Izpitne nastope je
opravljajo 89 dijakov. V poklicnem tečaju za mladino je ostalo do konca pouka aktivnih 24 dijakov. Vsi ti
so opravljali izpitne nastope, PUD pa je do konca pouka uspešno opravilo 20 dijakov.
236 ur PUD-a so dijaki 4. letnikov opravljali od 9. 9. 2016 do 30. 3. 2017. Vrtce so obiskovali ob petkih,
zadnji teden v marcu do četrtka, 30. 3. 2017, pa so obiskovali vrtce strnjeno. Skupaj so opravili v vrtcu 29
dni prakse. Prvi petek v septembru (2. 9. 2016) pa so imeli vsi dijaki 4. letnikov priprave na PUD v šoli, na
katerih so prejeli vsa potrebna navodila in informacije. V sklopu PUD je vsak oddelek 4. letnikov PV
nastopil z igrico v dvojezičnih vrtcih na avstrijskem Koroškem (5. 10. 2016). Poleg tega so vsi oddelki 4.
letnikov sodelovali na jesenskem rajanju (15. 10. 2016), ki je obsegalo dve predstavi za predšolske
otroke, likovne, matematične, naravoslovne delavnice in športne aktivnosti. Opraviti so morali tudi vsaj
štiri od predvidenih sedmih načrtovanih dejavnosti. Realizirali so 241 ur PUD-a.
Dijak je lahko na PUD manjkal največ en dan. Odsotnost so nadomeščali med počitnicami in ob petkih v
aprilu.
Dijaki poklicnega tečaja so 304 ur PUD-a opravljali od 14. 10. 2016 do 31. marca 2017. Prvi petek v
oktobru (7. 10. 2016) so imeli priprave na PUD v šoli. V tem šolskem letu niso opravljali uvodnih
hospitacij, saj smo jim zaradi nove organizacije dela organizatorice PUD in svetovalne službe lahko
zagotovili PUD v izbranem vrtcu že s prvim mogočim terminom (14. 10. 2016). V vrtcih so opravili 37 dni
PUD ob petkih; med jesenskimi počitnicami v začetku novembra, konec decembra in konec februarja ter
zadnji teden v marcu pa tudi nekaj dni strnjeno. V sklopu PUD so imeli tudi strokovno ekskurzijo 14.
marca 2017. Obiskali so CUDV Draga – Dnevni center Fužine in Slovenski šolski muzej. Sodelovali so
tudi na spomladanskem rajanju (22. 4. 2017). Načrtovane dejavnosti so izvajali na lastno željo. Realizirali
so 308 ur PUD-a. Dijaki so lahko manjkali na PUD največ dva dni. Manjkajoče dneve so prav tako
nadomeščali med počitnicami in ob petkih v aprilu.
Praktično usposabljanje udeležencev in udeleženk izobraževanja odraslih (PTO)
V šolskem letu 2016/2017 je Aleš Zobec, koordinator PUD-a za izobraževanje odraslih, s strani vrtcev
prejel poročilo o opravljanem PUD-u, ki vključuje tudi oceno mentorjev in mentoric, za 15 udeleženk in
udeležencev izobraževanja odraslih. Pozitivno oceno so prejeli vsi udeleženci in udeleženke.
Udeleženci in udeleženke izobraževanja odraslih so informacije – naloge in zahteve za uspešno opravljen
PUD – o PUD-u dobili v oktobru 2016, večinoma pa so z usposabljanjem pričeli v decembru 2016 in
januarju 2017.
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Poročilo o opravljanju izpitnih nastopov
Tajnik šolske maturitetne komisije za poklicno maturo, Aleš Zobec, in organizatorka praktičnega
usposabljanja z delom za 4. letnik in 5. PT, Mojca Zupan, sta dijakinje in dijake z obveznostmi pri 4.
predmetu poklicne mature začela seznanjati že v septembru. Dijakinje in dijaki so informacije o
obveznostih prejeli ustno in pisno – v fizični in elektronski obliki. Udeleženci izobraževanja odraslih so
informacije z vsemi navodili prejeli v pisni obliki v oktobru.
Dijakinje in dijaki 4. letnikov so teme izpitnih nastopov v skladu s Pravilnikom o poklicni maturi (Uradni list
RS, št. 44/08, 9/09 in 40/11) in sklepom šolske maturitetne komisije za poklicno maturo prijavili do 31.
oktobra 2016, dijaki in dijakinje 5. PT ter udeleženci in udeleženke izobraževanja odraslih pa do 2.
decembra 2016.
Dijaki in dijakinje ter udeleženci in udeleženke izobraževanja odraslih so izpitne nastope opravljali v
vrtcih, kjer so opravljali tudi praktično usposabljanje. Izpitne nastope so dijaki in dijakinje opravljali med
16. januarja 2017 do 30. marca 2017, udeleženci in udeleženke izobraževanja odraslih pa po opravljenih
110 urah praktičnega usposabljanja.
V tem šolskem letu je izpitne nastope opravljalo 89 dijakinj in dijakov 4. letnika ter 24 dijakinj in dijakov 5.
PT. Izpitne nastope je do začetka spomladanskega izpitnega roka poklicne mature 2016 opravljalo 15
udeležencev in udeleženk izobraževanja odraslih.
Nastopi dijakov in dijakinj ter udeležencev in udeleženk izobraževanja odraslih so bili večinoma ocenjeni
s prav dobrimi ali odličnimi ocenami.
11. novembra 2016 smo pripravili srečanje z ravnatelji vrtcev, strokovnimi delavci, ki v vrtcih koordinirajo
PUD, in z mentorji dijakov.
Srečanja se je udeležilo 54 strokovnih delavcev (osem manj kot leto prej) iz 27 vrtcev. Glede na
sodelovanje udeležencev, vprašanja in pogovore po uvodnem delu lahko ocenimo, da je bilo srečanje
koristno, vsebinsko kakovostno in učinkovito.
Mojca Zupan je obiskala 19 vrtcev (obisk Vrtca Brezovica je zadnji hip odpadel zaradi bolniških odsotnosti
mentoric), in sicer v času od 2. 12. 2016 do 24. 3. 2017: Vrtec Ringaraja (OŠ Dobrepolje), Vrtec Ribnica,
Vrtec Miškolin Ljubljana – Polje, Vrtec Pedenjped Ljubljana, Vrtec Najdihojca Ljubljana, Vrtec Jelka
Ljubljana, OŠ Dobrova – vrtec, Vrtec Medvode, Kranjske vrtce, Vrtec Škofja Loka, Vrtec Železniki, Vrtec
Kurirček Logatec, Vrtec Vrhnika, Vrtec Grosuplje, Vrtec Ivančna Gorica, OŠ Šmartno pri Litiji, Vrtec
Zagorje ob Savi, Vrtec Mojca Ljubljana, Vrtec Martin Krpan Cerknica.

13 IZVENŠOLSKA DEJAVNOST DIJAKOV
Obšolske dejavnosti dijakov so se v šolskem letu 2016/2017 izvajale na številnih interesnih področjih:
glasbenem, plesnem, gledališkem, športnem, v dejavnostih za otroke, prostovoljnem socialnem delu,
pripravi in izdelavi seminarskih in raziskovalnih nalog, tekmovanjih v znanju in športu ter drugje.
Izvedli smo tudi 17 krožkov na šoli:
1. Osnove znakovnega sporazumevanja z malčki 1 (mentorica: Maja Krajnc)
2. Osnove znakovnega sporazumevanja z malčki 2 (mentorica: Maja Krajnc)
3. Prostovoljstvo (mentorica: Bernarda Nemec)
4. Tečaj španščine (mentorica: Mojca Berden)
5. Tečaj ruščine (mentor: Alan Paradiž)
6. Kemijski krožek (mentorica: Sergeja Groleger)
7. Cirkuška delavnica (mentor: Dušan Teropšič)
8. Eko verižni eksperiment (mentorica: Maša Kukec)
9. Inštrumentalni sestav (mentorica: Katja Virant Iršič)
10. Šolski bend (mentor: Marko Korošec)
11. Fotografski krožek (mentorica: Jasna Potočnik)
12. Dekliški zbor SVŠGL (mentorica: Alenka Bobek)
13. Šolske Aktivnosti s Pasjo Asistentko - ŠAPA (mentorica: Mojca Trampuš s Šapo)
14. Ročna dela (mentorici: Petra Županič, Ivica Vrečko Novak)
15. Psihološki krožek (mentorica: Bernarda Nemec)
16. Likovni krožek (mentorica: Tanja Špenko)
17. EFT – tapkanje (mentorica: Ivica Vrečko Novak)
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Poročila so sestavni del Letnega poročila in so shranjena v arhivu šole.
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Tekmovanja v znanju 2016/2017
Preglednica tekmovanj:

Naziv tekmovanja/mentor oz.
koordinator

Tekmovanje v znanju angleščine
POLIGLOT za 3. letnik predšolska
vzgoja (Urša Posavec in Irena Ajster)
EPI bralna značka iz angleščine /
Irena Ajster
Tekmovanje v znanju angleščine za 3.
letnik gimnazije in umetniške
gimnazije / Irena Ajster
Tekmovanje v znanju nemščine za
srednje šole / Maša Kosem
EPI LESEPREIS – nemška bralna
značka / Manica Mivšek
Tekmovanje za Cankarjevo priznanje
(slovenščina) / Petra Županič
Tekmovanje srednješolcev v znanju
matematike (gimnazija) / Mojca
Trampuš
Tekmovanje dijakov srednjih tehniških
in strokovnih šol v znanju matematike /
Irma Kokelj Žerovnik
Tekmovanje iz LOGIKE / Mateja
Tomažič
Tekmovanje v znanju zgodovine /
Darja Ogrin
Tekmovanje v znanju kemije / Sergeja
Groleger
Tekmovanje v znanju fizike / Maruša
Perger
Tekmovanje v znanju biologije /
Alenka Smuk
Tekmovanje iz sladkorne bolezni /
Alenka Smuk
Tekmovanje v znanju geografije /
Drago Radoman
Tekmovanje iz finančne matematike in
statistike / Klara Pugelj

Število dijakov,
ki so tekmovali
na
posameznem
nivoju

Osvojena priznanja/nagrade:

bronasto

srebrno

zlato

 šolsko: 11
 regijsko: 0
 državno: 2

0

1

0

 šolsko: 13

0

6

0

0

0

0

5

0

0

0

0

2

11

3

0

28

1

0

19

0

0

40

2

0

0

0

0

1

0

0

5

0

0

9

0

0

4

2

0

5

0

1

1

1

0

 šolsko: 8
 regijsko: 2
 državno: 0
 šolsko: 16
 regijsko: 0
 državno: 0
 šolsko: 15
 šolsko: 32
 regijsko: 5
 državno: 0
 šolsko: 83
 regijsko: 0
 državno: 2
 šolsko: 48
 regijsko: 0
 državno: 1
 šolsko: 128
 regijsko: 0
 državno: 5
 šolsko: 12
 regijsko: 0
 državno: 6
 šolsko: 36
 regijsko: 0
 državno: 2
 šolsko: 23
 regijsko: 3
 državno: 0
 šolsko: 21
 regijsko: 0
 državno: 2
 šolsko: 25
 regijsko: 0
 državno: 2
 šolsko: 20
 regijsko: 2
 državno: 1
 šolsko: 7
 regijsko: 0
 državno: 1
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Ekokviz / Tatjana Lesjak
Tekmovanja Bober (mednarodno
tekmovanje iz računalniškega
razmišljanja)
SKUPAJ:
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 šolsko: 17
 regijsko: 0
 državno: 2
 šolsko: 201
 regijsko: 0
 državno: 1
 šolsko: 716
 regijsko: 12
 državno: 27

0

0

0

21

0

0

149

16

3

ZLATA oz. SREBRNA PRIZNANJA V Š. LETU 2016/2017 (tekmovanja, nastopi)
IME IN PRIIMEK oz. razred

RAZRED

TEKMOVANJE

Maša Radi in Klara
Drnovšek Solina

4. h

OPUS 2017 – zlati priznanji

Agnes Cankar

1. f

Tekmovanje iz geografije – zlato

Brina Petrovčič

1. e

EPI LESEPREIS – nemška bralna značka – zlato

Maruša Sirc

1. g

EPI LESEPREIS – nemška bralna značka – zlato

2. h,
3. h, 4. h

Festival ŽIVA 2016 – zlata priznanja

2. g/ 3. g

Na Festivalu mladinske filmske ustvarjalnosti mladih
Videomanija /3. g in 2. g (Čigon) sta nagrado prejela
filma "Vonj po razkroju" in "Nočna ptica".

1. h, 2. h,
3. h, 4. h

Festival Transgeneracije – nagrada za najboljšo plesno
predstavo – Tema in variacija (produkcija smeri Sodobni
ples)

Tinkara Vrbinc in Suzana
Krevh

2. g

OPUS 2017 – srebrni priznanji

Matjaž Levstek

2. f

EPI - tekmovanje za angleško bralno značko – srebrno

1. f

EPI - tekmovanje za angleško bralno značko – srebrna

1. b

EPI - tekmovanje za angleško bralno značko – srebrni

Lara Drinovec in Kaja Kokalj

4. g

Državno tekmovanje v znanja o sladkorni bolezni –
srebrni

Aleša Palčič

3. d

Maša Radi

4. h

Maruša Sirc

1. g

Regijsko tekmovanje za Cankarjevo priznanje – srebrno

Evelina Pristovšek

1. h

Regijsko tekmovanje za Cankarjevo priznanje – srebrno

Neja Golež

2. d

Regijsko tekmovanje za Cankarjevo priznanje – srebrno

Agnes Cankar, Maša
Jerković, Nina Smolej
Katja Strašek, Nuša
Dujmovič

POLIGLOT državno tekmovanje v znanju angleščine –
srebrno
Tekmovanje iz finančne matematike in statistike –
srebrno
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Lara Drinovec

4. g

Tekmovanje srednješolcev v znanju matematike za
Vegova priznanja za gimnazijo – srebrno

Domen Janša

2. e

Tekmovanje iz logike – srebrno

Nika Hribernik

2. g

Tekmovanje iz logike – srebrno

Skupaj vseh zlatih priznanj (tekmovanja in nastopi): 5 dijakov in oddelki 2. h, 3. h, 4. h
Skupaj vseh srebrnih priznanj (tekmovanja in nastopi): 18 dijakov

Udeležba na natečajih
Sodelovali smo na natečajih:
- literarni natečaj Evropa v šoli (mentorici: Barbara Britovšek Trampuš in Janja Majcen);
sodelovali so dijaki 4. g, 4 dijaki iz 1. g ter 1 dijakinja iz 1. d; skupaj je sodelovalo 30 dijakov.
Maruša Sirc iz 1. g je na natečaju dosegla 2. mesto;
-

likovni natečaj "Evropa v šoli" (Mentorici: Tanja Špenko in Jasna Potočnik); Sodelovali smo s
petimi deli, dve deli sta se uvrstili na državno raven: Zala Treven iz 1. e in Anja Muršič iz 1. c;

-

natečaj Stripburgerja (mentorica: Tanja Špenko); sodelovali smo z izbranimi stripi dijakov 3. a
in 3. c; dijaki so prejeli skupinsko priznanje;

-

pesniški natečaj Mala Veronika (mentorica: Barbara Britovšek Trampuš); šolo je zastopala
Tina Resman iz 4. g s pesmijo Parlamentarna preproga;

-

likovni in fotografski natečaj "Moja domovina – Gozdovi-les, naravno bogastvo in prihodnost
moje domovine« (mentorici: Tanja Špenko in Jasna Potočnik); sodelovalo je 20 dijakinj;

-

likovni natečaj "Voda, kaj mi pomeni" (mentorici: Tanja Špenko in Jasna Potočnik); Barbara
Domanjko iz 4. a in Ana Monika Jurše iz 4. b sta dosegli tretje mesto;

-

PEN-ov natečaj v pisanju esejev za srednješolce (mentorica: Barbara Britovšek Trampuš);
razpisana sta bila dva naslova: Drugačnost bogati in Ali je sovražni govor vojna napoved. Nina
Komel iz 1. f se je odločila za temo Drugačnost bogati in s svojim prispevkom sodelovala na
natečaju;

-

pesniški natečaj Župančičeva frulica (mentorica Barbara Britovšek Trampuš); Priporočena
tema pesniškega ustvarjanja se je navezovala na temo Državljanstvo sveta, izbrana tema pa
ni bila pogoj za sodelovanje na pesniškem natečaju; s 6 pesmimi je sodelovala Tina Resman
iz 4. g;

-

likovno-literarni natečaj Samo najboljše, dragi vzgojitelji in učitelji (mentorica Tanja Špenko);

-

likovni natečaj na festivalu Transgeneracije v tehniki tempera (mentorica Tanja Špenko);
sodelovalo je 11 dijakov;

-

Sinapsa, slovensko društvo za nevroznanost z naslovom Kriza na vrvici (mentorica Bernarda
Nemec); sodelovalo je 16 dijakov iz 3. g, ki so si izbrali temo Najstniška nosečnost in so
izdelali fotozgodbo v različnih fotografskih tehnikah; skupinski izdelek z naslovom TriNine je bil
nagrajen;
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natečaj Centra za raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti Univerze v Ljubljani, Pedagoške
fakultete (mentorica: Tanja Špenko); dijakinje 2. c so ustvarile risbe z ogljem z motivi
najljubših profesorjev, dijaki izbirnega predmeta 4. abc pa kubistične kolaže z motivi portretov;

-

arhitekturni natečaj 7. Bienala otroškega oblikovanja Po Fabianijevih poteh z izdelki
prostorskega oblikovanja (mentorica Tanja Špenko) – bronasto priznanje na zaključni razstavi
v Štanjelu;

-

projekt Skupaj smo večji (mentorica Jasna Potočnik) – dijaki so v različnih tehnikah upodobili
sebe ali svoje bližnje in tako prispevali k izdelavi največje slike, ki jo želijo vpisati v
Guinnesovo knjigo rekordov;

-

natečaj ŽIVEL STRIP! ŽIVELA ANIMACIJA! (mentorica:Jasna Potočnik), sodelovali so dijaki iz
3. d;

-

natečaj »Les, naše bogastvo«, ki ga je organiziralo družboslovno in naravoslovno društvo
Naša zemlja pod vodstvom Ane Vehar (mentorica Tanja Špenko); dijakinje 2. c so ustvarjale v
mešani tehniki kolaža iz blaga in tempera poslikave, dijakinje 1. c pa v tehniki risbe s tušem;

-

natečaj Knjižnice Bežigrad »Pohaikuj!« (mentorica: Petra Županič); sodelovali so dijaki iz 3. g,
Tamara Šmit je dosegla 2. mesto, kompleti fotografij in haikujev so bili razstavljeni v
preddverju Bežigrajske knjižnice;

-

natečaj Videomanija, nagrade strokovne žirije za film Vonj po razkroju (Anže Testen, Andraž
Žigart), nagrada mladinske žirije za film Nočna ptica (Andraž Žigart).

Nastopi oz. dejavnosti dijakov umetniške gimnazije, dramsko-gledališka smer, v šolskem letu
2016/17 – vodja aktiva Mojca Dimec
SEPTEMBER
- 16. septembra so dijakinje in dijaki 3. g z Ano Čigon obiskali festival slovenskega filma v Portorožu.
Ogledali so si filma Mama (V. Škafar) in Nika (S. Maksimović).
- 20. septembra so dijakinje in dijaki 2. g in 2. h potovali v Vicenzo (Lidija Černuta Nowak, Mojca
Dimec in Sinja Ožbolt).
OKTOBER
- 7. in 8. oktobra so dijakinje in dijaki 3. g obiskali Studio Tomija Janežiča na Kruščah (Barbara Krajnc
Avdić, Mojca Dimec).
- 21. oktobra so dijakinje in dijaki 4. g potovali na ekskurzijo v Maribor. Obiskali so Prvo gimnazijo
Maribor, odigrali impro tekmo, si ogledali Maribor in razstavo MIG 21 v Portalu Kiblix in dve
festivalski predstavi Borštnikovega srečanja: uprizoritev Bare Kolenc Metamorfoze 3: Retorika in
uprizoritev Pred upokojitvijo, PDG Kranj (zmagovalne uprizoritve BS 2016). (Andreja Kopač, Mojca
Dimec).

DECEMBER
- 1. decembra so dijakinje in dijaki 4. g obiskali Festival LGBT filma.
- 23. decembra - nastop na novoletni prireditvi (dijakinje in dijaki 2., 3. in 4. letnika).
JANUAR
- Sodelovali so na dnevih odprtih vrat: v četrtek, 12. 1. 2017, ob 12.30, v petek, 13. 1. 2017, ob 12.30.
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- 14. januarja so dijaki 4. g in posamezni dijaki iz 3. g obiskali KSEVT v Vitanju in opravili snemanje
na lokaciji za uprizoritev Krasni novi svet.
FEBRUAR
- Uprizoritev za slovenski kulturni praznik, z uprizoritvijo so sodelovali tudi na informativnih dnevih, in
sicer 3. februarja – premiera uprizoritve Krasni novi svet, 1., 2., 3. in 4. letnik. Ponovitve: 6. februarja
ob 11.00 in 13.00, torek, 7. februarja ob 11.00 in 14.00, četrtek, 9. februarja ob 16.00 in 19.00,
petek, 10. februarja ob 9.00 in 15.00 (okrajšano za informativni dan), sobota, 11. februarja ob 9.00
(okrajšano za informativni dan).
- 13. februarja so si dijakinje in dijaki 3. g in 4. g ogledali film Sošolki. Sledil je pogovor z režiserjem
Darkom Sinkom.
- 20. februar - medpredmetna povezava (Andreja Kopač, Ana Čigon – analiza scenarijev za VIF).
MAREC
- 9. marca smo sodelovali (2. g, 3. g in 4. g) na Festivalu Rdeče zore s ponovitvijo uprizoritve Pesmi
štirih …
- 25. marec smo sodelovali na festivalu ZOOM 11. Za film Šah sta dijaka A. Žigart in A. Ljoljo bila
posebej omenjena.
- 29. marca so dijakinje in dijaki 4. g uprizorili premiero – Dario Fo: Vse zastonj, vse zastonj.
Ponovitve: 30. 3. in 31. 3. (vsak dan dve uprizoritvi).
- 23. marca so dijakinje in dijaki 1. g šli na sprehod po gledališki Ljubljani (v organizaciji SLOGI – slov.
gled. inštitut).
- 30. marca – ogled filma Tok na Kulturnem bazarju CD.
APRIL
- 3. aprila so dijakinje in dijaki 3. g obiskali Dan nominirancev za nagrado Slavka Gruma v SLOGI
Ljubljana.
- 5. aprila ob 17.00 smo s Krasnim novim svetom nastopili na festivalu Transgeneracije in bili kasneje
nagrajeni kot uprizoritev v celoti.
- Na festivalu Transgeneracije sta bila nagrajena za najboljši film in režijo za film Krogla Andraž Žigart
in Aleš Ljoljo.
- 15. aprila in 22. aprila so bili opravljeni snemalni dnevi z dijakinjami in dijaki 4. g in 3. g.
MAJ
- 10. maja so dijakinje in dijaki 3. g uprizorili uprizoritev z naslovom Študija primera. Dve onovitvi: 12.
maja.
- 15. maja so dijakinje in dijaki 3. g pripravili projekcijo Naši kratki v PDG in pogovor z ustvarjalci.
- 16. maj – sodelovanje na natečaju Videomanija. Nagrade strokovne žirije za film Vonj po razkroju
(Anže Testen, Andraž Žigart), nagrada mladinske žirije za film Nočna ptica (Andraž Žigart).
- 23. maja so dijakinje in dijaki 1. f šli na sprehod po gledališki Ljubljani (v organizaciji SLOGI – slov.
gled. inštitut).
JUNIJ
- 7. junija smo z dijakinjami in dijaki 1. letnikov obiskali Novo mesto in si ogledali Kettejevo hišo,
nastopili s pesmijo Na trgu pred vodnjakom v mestu in si ogledali uprizoritev Trojno življenje
Antigone v APT … (Mojca Dimec, Andreja Kopač, Janja Majcen).
- 19. junij, projekcija videov Naši kratki v GPD.
- 23. junija smo uspešno zaključili šolsko leto z nastopom na prireditvi ob dnevu državnosti (2. letnik).
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Nastopi oz. dejavnosti umetniške gimnazije, sodobni ples, v šolskem letu 2016/17 – vodja
aktiva Petra Pikalo
SEPTEMBER
- 2. in 3. septembra so dijaki 4. h nastopali na mednarodnem plesnem festivalu Fronta v Murski
Soboti, mentorstvo in spremstvo M. Delak.
- 9. septembra so dijaki 4. h nastopali ob 60. obletnici ZZŠS v Cankarjevem domu (mentorici: Maja
Delak, Nina Fajdiga).
OKTOBER
- 5. in 6. oktobra so dijaki 2. h nastopali na SGGOŠ v okviru dni evropske kulturne dediščine,
raziskovalni projekti na državni ravni – koreografija »Čebele plesalke/ustvarjajo za naš planet«
(mentorica Sinja Ožbolt).
- 9., 10. in 11. oktobra so dijaki 2. h, 3. h, 4. h nastopali na festivalu ŽIVA 2016, festivalu plesne
ustvarjalnosti mladih v Španskih borcih. Festival je prireditev na državnem nivoju, kjer se izmed
2000 plesnih miniatur predstavi okoli 40 najboljših plesnih miniatur iz cele Slovenije. Dijaki so prejeli
zlato priznanje. Spremljala jih je Petra Pikalo, mentorici: Sinja Ožbolt in Maja Delak.
- 27. oktobra so dijaki poslušali predavanje prof. Matjaža Predaniča na temo produkcije Tema in
variacije.
NOVEMBER
- 18. in 19. novembra so 3. h in 4. h odšli na strokovno ekskurzijo v Budimpešto – obisk madžarske
akademije za sodobni ples. Obisk je organizirala Petra Pikalo.
DECEMBER
- 16. decembra so dijaki 2. h nastopali v Cankarjevem domu na prireditvi Unesca »Skupinska vez«
(mentorica Sinja Ožbolt).
- 23. decembra so dijaki 3. h nastopali na šolski novoletni prireditvi. Mentorici: Andreja Podrzavnik in
Urška Vohar.
JANUAR
- 20. in 21. januarja je potekala strokovna ekskurzija v Linz, St. Polten in Dunaj za dijake 1. h in 2. h obisk akademije za sodobni ples. 1. h in 2. h. Vodji sta bili Martina Dobaj in Lidija Černuta Nowak.
FEBRUAR
- 4. in 5. februarja je potekalo državno tekmovanje mladih plesnih ustvarjalcev v Celju / predizbor –
OPUS 2017. Mentorica: Sinja Ožbolt.
- 20.–24. februarja je potekala PRODUKCIJA smeri sodobni ples – 1. h, 2. h, 3. h, 4. h (učitelji
strokovnih predmetov), Pred-premiera ’17: TEMA IN VARIACIJA, premiera: sreda, 22. februarja
2017, ob 19. uri, ponovitve: 10. 3. na festivalu Gibanica ob 14. uri, za Gimnazijo Šentvid ob 17. uri,
17. 3. ob 10. uri za šolo Ane Maletić iz Zagreba.
MAREC
- 12. marca so se dijaki 2. g in 4. h udeležili državnega tekmovanja Opus1 v Španskih borcih (Radi,
Drnovšek-Solina iz 4. h - zlato priznanje v B-starostni kategoriji, mentorica 4. h: Maja Delak in
mentorica 2. g: Sinja Ožbolt.
- 17. marca so nas obiskali dijaki šole sodobnega plesa Ane Maletić iz Zagreba v GPD ob 14.30.
Organizacija: Petra Pikalo.
APRIL
- 14. aprila – selekcija in nastop na festivalu Transgeneracije v Cankarjevem domu s predstavo
»Tema in variacija« (org. Teropšič, učitelji strokovnih predmetov).
Nagrada za najboljšo plesno predstavo.
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- 14. aprila so nastopale dijakinje na festivalu Transgeneracije – plesne miniature (Radi, DrnovšekSolina, mentorica: Maja Delak).
- 15. aprila je potekalo mednarodno tekmovanje Opus1 2017 – tekmovanje mladih plesnih
ustvarjalcev, SLG Celje (nagrada za najboljšo idejo v B-starostni kategoriji – Radi, Drnovšek-Solina,
4. h – mentorica: Maja Delak).
- 20. aprila so dijaki 1. h sodelovali na območni reviji JSKD v Španskih borcih. Mentorica: Nataša
Tovirac.
MAJ
- 9. maja so dijaki 1. h in 2. h nastopali na zaključni reviji »Meje in migracije« SFŠ v Festivalni
dvorani. Mentorja: Petra Pikalo in Dušan Teropšič.
- 18. maja je potekal večer plesnih solov maturantk. Na večeru solov so sodelovali tudi dijaki 3. h, ki
pripravijo poslovilni dogodek za odhajajoči letnik. Mentorji: Maja Delak, Urška Vohar, Andreja
Podrzavnik, Aja Zupanec in DušanTeropšič.
- 19. maja so dijaki 3. h in dijakinji iz 4. h nastopali na festivalu Korpus v Celju. Mentorice: Maja Delak,
Andreja Podrzavnik, Aja Zupanec.
- 20. maja so dijaki 1. h sodelovali na regijski reviji plesnih skupin »Plesno popotovanje 2017« v
organizaciji JSKD OI Ljubljana, Španski borci, Ljubljana. Mentorica: Sinja Ožbolt.

JUNIJ
- 3. junija sta dijakinji iz 4. h (Radi, Drnovšek-Solina) nastopali na festivalu Kalejdoskop društva
Qulenium v Kranju. Mentorica: Maja Delak.
- 23. junija so dijaki 2. h in 3. h nastopali na šolski zaključni prireditvi. Mentorja: Maja Delak in Dušan
Teropšič.
Za dijake plesne smeri smo organizirali tudi predstavitve oziroma predavanja na temo nadaljnjega
izobraževanja:






5.1. 2017 – predstavitev amsterdamske akademije (Anamaria Klajnšček in Maja Delak).
18. 3. 2017 – avdicija plesne akademije iz Budimpešte v PGC (Petra Pikalo in Sinja Ožbolt).
12. 4. 2017 – plesna delavnica za 1.h v Stari mestni elektrarni v sodelovanju s festivalom
Exodos (Mojca Dimec).
17. 5. 2017 – delavnica z Davidom Hernandezom v sodelovanju s Španskimi borci (Petra
Pikalo in Aja Zupanec).
14. 6. 2017 – predstavitev plesnih akademij za 3. Letnik.

Nastopi Dekliškega pevskega zbora SVŠGL /mentorica Alenka Bobek

23.11. 2016 - Dobrodelni sejem – avla šole
a) ljudska Vse tičice lepo pojo, klavirska spremljava Matej Voje
b) Ed Robertson: Sanjam sen, klavirska spremljava Matej Voje
23.12. 2016 – Božično-novoletna prireditev – avla šole
a) Stanko Premrl: Zdravljica
b) J. F. Coots, arr. U. Jašovec: Santa Claus Is Coming To Town
c) Ed Robertson: Sanjam sen, spremljava Instrumentalni sestav (mentorica Katja Virant Iršič)
10. in 11. 2. 2017 – nastop na informativnem dnevu
a) ljudska Vse tičice lepo pojo
b) Ed Robertson: Sanjam sen, klavirska spremljava Miljana Sgerm
5. 4. 2017 – nastop ob obisku dijakov iz Anglije, GPD
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a) Marij Kogoj: Kaj ne bila bi vesela!, klavirska spremljava Matej Voje
b) ljudska Vse tičice lepo pojo, klavirska spremljava Matej Voje
c) Ed Robertson: Sanjam sen, spremljava Instrumentalni sestav (mentorica Katja Virant Iršič)
22. 5. 2017 – nastop ob podelitvi spričeval 4. letnikom, GPD
a) Marij Kogoj: Kaj ne bila bi vesela!, klavirska spremljava Matej Voje
b) J. Ježa: Igraj kolo
c) Flying Pickets, priredba Matjaž Predanič: Only you, ob spremljavi Instrumentalnega sestava
(mentorica Katja Virant Iršič)
25. 5. 2017 – nastop razrednih zborov in Dekliškega zbora SVŠGL, avla šole
a) Marij Kogoj: Kaj ne bila bi vesela!, klavirska spremljava Matej Voje
b) J. Ježa: Igraj kolo
c) Flying Pickets, priredba Matjaž Predanič: Only you, ob spremljavi Instrumentalnega sestava
(mentorica Katja Virant Iršič)

23. 6. 2017 – Proslava ob dnevu državnosti in zaključku šolskega leta, avla šole
a) Stanko Premrl: Zdravljica
b) Mojmir Sepe, priredba Matjaž Predanič: Ko gre tvoja pot od tod, Matej Voje – klavir, Marko
Korošec – kontrabas
Dekliški zbor SVŠGL je redno obiskovalo 32 do 34 pevk. Vaje so potekale ob torkih, od 13.30 do
15.00.
Začetni meseci delovanja temeljijo na lažjih skladbah in utrjevanju pravilne pevske tehnike, ki je
ključna za uspešno poustvarjanje izbranega programa. Postopoma se je program stopnjeval k
tehtnejšim skladbam, ki so zapisane večglasno in a cappella. Mentorica je bila Alenka Bobek.

Inštrumentalni sestav – nastopi / mentorica Katja Virant Iršič

SEPTEMBER
1. september – nastop dua iz inštrumentalnega sestava (Julija Mišič – klavir, Kaja Kopitar – prečna
flavta, saksafon) na sprejemu prvošolcev.
9. september – nastop inštrumentalnega sestava ob 60. letnici Zavoda za šolstvo v Cankarjevem
domu skupaj s plesno in dramsko gledališko umetniško gimnazijo.
29. semptember – samostojni nastop v Cankarjevem domu na F3ŽO.
OKTOBER
18. oktober – nastop inštrumentalnega sestava na sprejemu gostov iz različnih evropskih držav.
NOVEMBER
11. november – nastop inštrumentalnega sestava na sprejemu ravnateljev vrtcev.
23. november – dva nastopa na dobrodelnem bazarju za dijake in starše pred skupno govorilno uro.
DECEMBER
7. december – nastop inštrumentalnega sestava na podelitvi nagrad Erasmus+ v Stekleni dvorani
Hotela Union.
16. december – nastop na Unescovi prireditvi v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma.
23. december – nastop ob dnevu samostojnosti na šoli s 4 samostojnimi točkami in spremljavo pesmi
za zbor.
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JANUAR
14. januar – nastop v Vitanju. Posneli so skladbo Marko skače za produkcijo z naslovom Krasni novi
svet.
27. januar – nastop na 9. Informativi na Gospodarskem razstavišču.
FEBRUAR
10. februar – predstavitev inštrumentalnega sestava na informativnem dnevu s samostojnim
programom.

MAREC
21. marec – nastop ob otvoritvi novega razstavnega prostora v stavbi B.
22. marec – nastop na Unescovi prireditvi ob Dnevu voda.

APRIL
4. april – posneli nove pesmi za projekt Terapevtski pes v šoli.
5. april – nastop za goste iz Anglije (Leeds) ob 12.00 v GPD.
11. april – nastop ob otvoritvi razstave in dnevu intelektualne lastnine v avli šole.
19. april – udeležba s samostojnim nastopom na 22. državnem srečanju ORFFOMANIJA v Kašlju.
Organizator Zavod RS za šolstvo, ter Slovensko društvo Carla Orffa.
MAJ
22. maja – nastop na podelitvi za maturante v GPD.
23. maja – nastop na Festivalu Igraj se z mano na odprtem odru pred Filharmonijo.
25. maja – spremljava za Dekliški zbor SVŠGL na podelitvi prizanj v avli šole.
30. maja – nastop ob otvoritvi likovne razstave Lucije Ostan v galeriji stavbe B.
JUNIJ
13. junij – samostojen koncert v Domu starejših občanov Moste.
23. junij – nastop ob podelitvi spričeval in proslavi ob dnevu državnosti v avli šole.

Inštrumentalni sestav je obiskovalo 15 dijakov vseh programov. Mentorica je bila Katja Virant Iršič.
Šolski ansambel oz. »šolski bend«, mentor Marko Korošec
6 dijakov šolskega benda je pod vodstvom mentorja Marka Korošca sodelovalo na šolskih prireditvah:
- božično-novoletna prireditev v avli šole
- zaključna prireditev ob koncu šolskega leta v GPD
- glasbena točka ob prireditvi in obisku angleške šole v GPD
Vaje so potekale enkrat tedensko v kletnih prostorih šole (PO56).

41

Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana

Letno poročilo 2016/17

Projektno delo za otroka
V šolskem letu 2016/2017 so dijakinje 3. letnika predšolske vzgoje pripravile predstave za otroke:
- Groznovilca v hudi gosti (20 dijakov iz 3. d in 4 dijaki iz 3. c) – mentorici: Cvetka Bevc in Jasna
Potočnik
- Jazon in Argonavti (27 dijakov iz 3. b in 7 dijakov iz 3. c) – mentorice: Petra Pikalo, petra Županič in
Tatjana Lesjak
- Volk in kozlički (14 dijakov iz 3. c in 17 dijakov iz 3. a) – mentorice: Katarina Virant Iršič, Lili Epih,
Tanja Špenko in Sonja Kononenko.
Dijakinje predšolske vzgoje z mentorji pripravijo tri zanimive dogodke za otroke. Otroci si ogledajo
predstave, nato se udeležijo še delavnic (likovne, glasbene, plesne), ki so tematsko povezane s
predstavami.

Vzgojiteljada 2016 v Celju
Letošnje srečanje 12 srednjih vzgojiteljskih šol iz vse Slovenije je organizirala Gimnazija Celje –
Center. Odvijala se je na nadvse deževen dan 20. oktobra 2016. Temi, ki sta narekovali delavnice, sta
bili celjska zgodovina ter celjska likovna ustvarjalka za najmlajše, Lilijana Praprotnik Zupančič oz. Lila
Prap. Slednja je bila tudi gostja Vzgojiteljade 2016.
Srednjo vzgojiteljsko šolo in gimnazijo Ljubljana je zastopalo 12 dijakinj iz 3. letnika predšolske vzgoje,
ki so sodelovali na 9 delavnicah.
Mentorice: Katja Virant Iršič, Tanja Špenko in Petra Županič, Irma Kokelj Žerovnik, Vilma Rupnik in
Katarina Jaklitsch Jakše. Šolska organizatorica Vzgojiteljade je bila Janja Majcen.
Javne prireditve – jesensko in pomladno rajanje in Mali abonma
Jesensko rajanje, namenjeno predšolskim otrokom in otrokom, ki obiskujejo prvo triletje osnovne šole,
smo organizirali v soboto, 15. oktobra 2016. Sodelovali so dijaki 4. letnika predšolska vzgoja. Tokrat
sta bili obiskovalcem na voljo dve predstavi, in sicer Čarovnik iz Oza in Peter Klepec. Mentorji so
pripravili tudi več likovnih delavnic, origami, tehnično delavnico, naravoslovne eksperimente in športne
dejavnosti. Udeležilo se ga je okoli 120 otrok. Koordinatorka dogodka je bila Mojca Zupan.
Pomladno rajanje smo organizirali v soboto, 22. aprila 2017. Sodelovale so dijakinje 3. letnika
predšolske vzgoje in dijakinje poklicnega tečaja. Pripravili smo dve predstavi, in sicer Groznovilca v
hudi hosti ter Volk in kozlički. Pred predstavami in po njih je enajst mentorjev pripravilo delavnico
znakovnega sporazumevanja, plesno-glasbene dejavnosti, likovne, naravoslovne in matematične
delavnice. Že pred dogodkom smo pripravili tudi večji del telovadnice, zakrit z zaveso, kjer so bile
otrokom na voljo številne gibalne dejavnosti. Udeležilo se ga je okoli 120 otrok. Koordinator dogodka
je bil Aleš Zobec.
Mali abonma – veliko doživetje je potekal od 19. in 22. junija 2017 na šoli. Otroci vrtcev, s katerimi
Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana sodeluje, so že tradicionalno obiskali našo šolo, si
ogledali predstave in sodelovali v likovnih, glasbenih, jezikovnih in plesnih ustvarjalnicah, ki so jih
zanje pripravili dijaki in dijakinje 3. letnika predšolske vzgoje pod mentorstvom naših učiteljic.
Otroci so si ogledali naslednje predstave: Volk in kozlički, Groznovilca v hudi hosti ter Jazon in
argonavti. Vsaki predstavi so sledile še ustvarjalne delavnice.
Dogodka, poimenovanega Mali abonma – veliko doživetje!, so se udeležili otroci 9 vrtcev, in sicer:
Vrtec Najdihojca, Vrtec Miškolin, Vrtec Mojca, Vrtec Hansa Christiana Andersena, Vrtec Jelka, Vrtec
Ledina, Vrtec Šentvid, Vrtec Črnuče ter otroci predšolskih oddelkov v Zavodu za gluhe in naglušne
Ljubljana. Obiskalo nas je več kot 700 otrok s spremljevalci in spremljevalkami.
Vsak dan so bile predstave v dveh terminih – ob 9.00 in ob 10.30.

Organizirani obiski kulturnih ustanov
V letošnjem šolskem letu so dijaki naše šole imeli možnost obiskati 32 različnih kulturnih dogodkov,
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na nekaterih (ŠKUC, Narodna galerija, predstavitev orgel) so lahko tudi aktivno sodelovali. Po tradiciji
so najštevilnejše zastopane glasbene prireditve različnih žanrov in zvrsti, od koncertov resne glasbe,
opernih in baletnih predstav do prireditev lahkotnejšega in zabavnejšega značaja. Letošnje šolsko leto
smo sodelovanje razširili še s Festivalom in Narodno galerijo.
Sodelovalo je 229 dijakov pod vodstvom mentorice Lidije Černute Nowak.
Poročilo o izvajanju inovacijskega projekta Terapevtski pes v šoli
V sodelovanju z ZRSŠ smo v šolskem letu 2016/2017 nadaljevali z izvajanjem inovacijskega projekta
Terapevtski pes – spodbuda pri (pred)opismenjevanju. Člani projektne skupine so bili Alojz Pluško,
Jana Hafner, Katarina Virant Iršič, Petra Županič, Vesna Lotrič, Petra Kočar (vrtec Jelka), Brigita
Rupar (ZRSŠ) in Mojca Trampuš. In seveda nepogrešljiva članica - zlata prinašalka Šapa, šolana
terapevtska psička s certifikatom Slovenskega društva za terapijo s pomočjo psov Tačke pomagačke
(redno veterinarsko pregledana, z opravljenim mednarodno veljavnim izpitom za psa spremljevalca
BBH in z ameriško licenco READ – Reading Education Assistance Dogs).
Projekt je logično nadaljevanje inovacijskega projekta Terapevtski pes v šoli, ki smo ga uspešno
izvajali v letih 2012 do 2015.
V okviru projekta smo v minulem šolskem letu izvedli naslednje dejavnosti:
 Šapa je bila približno dvakrat tedensko pri pouku matematike.
 Podobno kot v preteklem šolskem letu smo izvajali nekoliko spremenjen obvezni modul
matematika za otroke. Dijaki 4. c so del ur opravili v razredu, del obveznosti pa v vrtcu Jelka.
Dogovorili smo se za načrtovane dejavnosti v treh oddelkih (starost otrok od tri do šest let,
glavnina je imela štiri ali pet let). Didaktične igre smo z dijaki pripravili tako, da smo v izvajanje
lahko vključili Šapo. V sodelovanju z društvom Tačke pomagačke je v vrtec redno prihajal tudi
terapevtski pes Oli z gospo Jano Miklič, ki je sodelovala kot prostovoljka. Delo je bilo izjemno
toplo sprejeto tako s strani dijakov, otrok, njihovih staršev kot vzgojiteljev v vrtcu.
 Medpredmetna povezava »Delo s Šapo« s Petro Županič (jezikovno izražanje otrok) in Vesno
Lotrič (veščine sporazumevanja).
 Predstavitev dela v posameznih oddelkih (12 srečanj v dogovoru z učitelji matematike,
angleščine, geografije, slovenščine, kurikula v vrtcu..).
 Z delavnicami smo obiskali tudi druge vrtce in osnovne šole (1., 2. razred); Mojco Trampuš so
spremljale dijakinje, ki so spoznavale različne možnosti dela – 6 obiskov.
 Pripravili in izvedli smo delavnice ob dneva voda, letos s srednješolci.
 Delo s terapevtskim psom smo predstavili na štirih predavanjih študentom na Pedagoški
fakulteti.
 Šapa je bila prisotna na informativnem dnevu za osnovnošolce.
 Šapa je sodelovala na taboru s četrtošolci – priprave na maturo v CŠOD Medved.
 Izvedli smo delavnico na projektnem dnevu SVŠGL.
 Člani projektne skupine so se udeleževali sestankov na ZRSŠ.
 Mojca Trampuš je bila svetovalka dvema inovacijskima projektoma, ki vključujeta delo s psi
(Cirius Kamnik in OŠ Tone Čufar, Jesenice).
 Izvajanje projekta je tesno prepleteno s prostovoljnim delom v društvu Tačke pomagačke.
Tudi letos je Mojca Trampuš v okviru društva delo s psi v šolah predstavila na treh strokovnih
srečanjih članov društva. V okviru društva je tudi opravila izobraževalno srečanje v Rehab
centru v Baslu, kjer delajo s terapevtskimi živalmi na področju rehabilitacije.
 V oktobru smo izvedli celodnevni strokovni seminar Terapevtski pes v vzgojnoizobraževalnem procesu. Seminar smo pripravili ločeno za začetno in za nadaljevalno
skupino.
 Na pobudo ZRSŠ smo osnovali mrežo šol – Mreža Šolski pes, naša šola je ena od treh
ustanovnih članic mreže.
 Na željo dijakov smo pripravili športni dan v sodelovanju z vodniki reševalnih psov.
 Dijake smo povabili k obiskovanju ŠAPA (Šolske Aktivnosti s Pasjo Asistentko) krožku.
Dejavnosti v okviru krožka sem opisala v posebnem poročilu.
Čeprav Šapa na SVŠGL ne preseneča več, razveseljuje mnoge. Dijaki jo redno obiskujejo, med
odmori in na hodnikih jo pobožajo, ogovorijo. Med poukom je povsem nemoteča, saj spi. Dijaki
povedo, da jih njena prisotnost pomirja in razveseljuje. Dijaki, ki stika s psom ne želijo, so v izraziti
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manjšini in seveda jih k sodelovanju ne silimo.
UNESCO ASP NET šole
Na SVŠGL smo že od leta 2002 vključeni v mrežo UNESCO šol ASPnet Slovenije. Vsako leto se
povezujemo s šolami, razvijamo medkulturni dialog, obeležujemo svetovne in mednarodne UNESCO
dneve, si prizadevamo za trajnostni razvoj in povezujemo dijake in učitelje v solidarnostnih akcijah. V
letošnjem šolskem letu smo sodelovali v številnih nacionalnih projektih, dogodkih in srečanjih:












Meja – dan miru mladih – mednarodni projekt Gimnazije Nova Gorica na Cerju (MirenKostanjevica), ki je bil letos 22. 9. Obeležili smo svetovni dan miru in posadili drevo.
Sodelovale so tri dijakinje iz 3. c in mentorica Katarina Jaklitsch J.
6. UNESCO mednarodni projekt Pletemo niti mreže s kulturno dediščino kraja v organizaciji
OŠ Griže je bilo 5. 10. 2016. Srečanje je letos potekalo pod naslovom Na gozdni učni poti
Hrastje. Pri projektu so sodelovale tri dijakinje iz 1. c in mentorica Katarina Jaklitsch J.
Jezik – kultura in tradicija – tujejezični festival, ki ga vsako leto organizira Gimnazija Škofja
Loka je bil letos 14. 10. 2016. Sodelovali so dijaki iz 2. h. Mentorica je bila Tadeja Dermastja.
Cankarjev dom – 17. srečanje UNESCO ASP šol Slovenije ob dnevu človekovih pravic.
Srečanje organizira OŠ Ledina, Ljubljana. Sodelovali smo 5 različnimi delavnicami in igrico
Peter Klepec (4. c). V zaključnem delu so sodelovali tudi plesalci 2. H. Koordinacijo je vodila
Katarina Jaklitsch J.
Menjaj branje in sanje – mednarodni projekt, ki ga organizira Gimnazija Ledina, na svetovni
dan knjige, 22. 4., letos smo organizirali menjavo knjig s posvetilom v šolski knjižnici. Nosilki
projekta sta bili Janja Majcen in Tatjana Vučko.
5. UNESCO tek mladih po ulicah starega mestnega jedra mesta Ptuj. Tek je mednarodni
projekt Gimnazije Ptuj in je potekal 17. 5. Tekle so dijakinje iz 3. c in Lili Rupnik.
VODA – kaj mi pomeni – je naš šolski nacionalni projekt na temo vode s številnimi
delavnicami in srečanjem različnih UNESCO šol na SVŠGL in smo ga letos gostili 22. 3. na
svetovni dan voda. Srečanje je organizirala Tadeja Dermastja.
Jezero – jezera ni – nacionalni projekt, ki ga že vrsto let organizira SGGOŠ, je bil letos 17. 5. v
Ljubljani. Srečanje je bilo na Špici ob Ljubljanici, ena od delavnic, v kateri so sodelovale
dijakinje 3. d z mentorico Katarino Jaklitsch J., pa je bila literarno-zgodovinski pohod Od
vodnjaka do vodnjaka.
OŠ Rodica je organizirala 5. likovni EX TEMPORE – nacionalni projekt v Grobeljskem
drevoredu. Mentorica je bila Tanja Špenko.

V letošnjem šolskem letu smo obeležili mednarodne in svetovne dneve: dan človekovih pravic,
svetovni dan otrokovih pravic, mednarodni dan prostovoljstva, dan učiteljev, svetovni teden otroka,
svetovni dan voda, svetovni dan knjige in založništva, mednarodni dan poezije in mednarodni dan
knjig za otroke
Skozi celo leto smo tako težili k izobraževanju za trajnostni razvoj, k miru in človekovim pravicam in
spodbujali medkulturno učenje. Šolska koordinatorka za UNESCO ASPnet je bila Katarina Jaklitsch
Jakše.

Projekt Voda, kaj mi pomeni
V četrtek, 22. marca 2017, je potekal šolski nacionalni projekt z naslovom Voda, kaj pomeni v stavbi A
na Kardeljevi ploščadi 16 od 9.00 do 11.00. Pred programom na šoli so sodelujoči oddali več likovnih
in literarnih del, ki smo jih razstavili na hodnikih šole.
7 mentorjev je izvedlo 6 delavnic za povabljene otroke in dijake. Mentorice so bili: Katarina Virant Iršič
(glasbena delavnica), Darja Ogrin (geografska delavnica), Jasna Potočnik in Maša Kukec
(naravoslovno-likovna delavnica), Vilma Rupnik (plesna delavnica), Tadeja Dermastja v sodelovanju s
tujejezičnimi učiteljicami ( Anne Gaelle Laurent in Gerosa Lambert) – jezikoslovna delavnica ter Mojca
Trampuš s psičko Šapo (delo s kužkom pri pouku). S svojimi literarnimi in likovnimi prispevki so
sodelovali: Vrtec Jelka, Vrtec Galjevica, Vrtec Pedenjped – Kašelj, OŠ Slovenj Gradec, OŠ Cirila
Kosmača Piran, Center za korekcijo sluha iz Portoroža, OŠ Franceta Prešerna – Črenšovci, OŠ dr.
Antona Trstenjaka, Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja v Celju, Srednja gradbena,
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geodetska in okoljevarstvena šola v Ljubljani in Gimnazija Ledina. Na uvodni prireditvi in na
delavnicah pa je sodelovalo 63 otrok iz Vrtca Jelka, 17 otrok iz Vrtca Galjevica, 5 dijakov s Srednje
gradbene, geodetske in okoljevarstvene šola v Ljubljani, 5 dijakov z Gimnazije Ledina. Skupaj 90
udeležencev in 10 mentorjev. Koordinatorica projekta je bila Tadeja Dermastja.
Projekt »Erasmus+ Svet v naših rokah«
V sklopu projekta Svet v naših rokah so se skupina izbranih 18 dijakov in dijakinj 3. letnika predšolske
vzgoje in spremljevalki Jana Hafner ter Maja Krajnc odpravili na 14-dnevno mednarodno mobilnost v
Leeds (Anglija), ki je potekala od 15. do 29. januarja 2017. Projekt Svet v naših rokah je sestavljen iz
vsebinskega dela in praktičnega dela mobilnosti. Vsebinski del zajema organizacijo tečaja
znakovnega sporazumevanja z otroki za dijake 2. in 3. letnika programa predšolska vzgoja,
seznanjanje z različnimi organizacijskimi sistemi predšolske vzgoje v tujini, pridobivanje zaposlitvenih
kompetenc, pridobivanje znanj s področja načrtovanja ciljev dela in spremljanja napredka otrok ter
praktični del mobilnosti tj. 14-dnevno praktično usposabljanje v 9 vrtcih v Leedsu v Angliji.

Prostovoljno delo
Prostovoljno delo na šoli smo začeli s predstavitvijo prostovoljstva pri različnih organizacijah (4.
oktober 2016), vladnih ali nevladnih, ki v svoje delovanje vključujejo prostovoljce srednješolce:
Mladinski center Mladi zmaji Bežigrad, Drog Art in Dom starejših občanov Bežigrad.
Dogodka se je žal udeležilo malo število dijakov – 10. Trije dijaki so se po predstavitvi vključili kot
prostovoljci v delo organizacije Drog Art, ena dijakinja pa je bila prostovoljka v organizaciji
Greenpeace Slovenija. Dijaki so v večini organizacij tedensko aktivni.
V sklopu prostovoljnega delovanja smo organizirali prednovoletni dobrodelni sejem (23.11. 2016), ki
sloni na prostovoljnem delu dijakov (izdelovanje in prodajanje). Mentorica je bila Bernarda Nemec.
Projekt »Obrazi prihodnosti«
Tudi v šolskem letu 2016/2017 smo se pridružili »Obrazom prihodnosti«, projektu, ki ga organizira
časopis Dnevnik.
Ekipa SVŠGL je bilo 9 dijakov iz 3. g ( Loredana Hana Vegelj, Aleš Ljoljo, Julija Mišič, Aljoša Nikolič,
Laura Cankar, Anamaria Varga Okorn, Andraž Žigart, Lucija Ostan Vejrup ter Ivana Kristina Mohar).
17. 1. 2017 je na sedežu časopisa Dnevnik potekalo javno žrebanje tem – v imenu ekipe SVŠGL sta
se žrebanja udeležila dijaka Andraž Žigart in Aleš David Ljoljo, ki sta izžrebala temo: Imam 100.000
evrov. Kaj pa zdaj?
Pri nastajanju prispevkov je svetovala novinarska mentorica Ingrid Mager. Nekaj dni pred objavo
priloge, 15. 3. 2017, so dijaki odšli na centralno redakcijo časopisa Dnevnik, kjer so si ogledali, kako
poteka pravo novinarsko delo ter pomagali postaviti naše strani.
Prispevki novinarske ekipe SVŠGL so bili objavljeni 17. 3. 2017.
Obrazi prihodnosti so se zaključili v torek, 25. 4. 2017, s prireditvijo v Lutkovnem gledališču, ki so se je
poleg sodelujočih dijakov udeležili še ravnatelji, profesorji, Dnevnikovi uredniki, novinarji in ministrica
za izobraževanje Maja Makovec Brenčič. Po prireditvi je dijake in njihove mentorje v Predsedniški
palači sprejel predsednik države, gospod Borut Pahor.
Krožki na šoli
Mentorji so pripravili in izvedli 17 krožkov na šoli:
1. Osnove znakovnega sporazumevanja z malčki 1 (mentorica: Maja Krajnc)
2. Osnove znakovnega sporazumevanja z malčki 2 (mentorica: Maja Krajnc)
3. Prostovoljstvo (mentorica: Bernarda Nemec)
4. Tečaj španščine (mentorica: Mojca Berden)
5. Tečaj ruščine (mentor: Alan Paradiž)
6. Kemijski krožek (mentorica: Sergeja Groleger)
7. Cirkuška delavnica (mentor: Dušan Teropšič
8. Eko verižni eksperiment (mentorica: Maša Kukec)
9. Inštrumentalni sestav (mentorica: Katja Virant Iršič)
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Šolski bend (mentor: Marko Korošec)
Fotografski krožek (mentorica: Jasna Potočnik)
Dekliški zbor SVŠGL (mentorica: Alenka Bobek)
Šolske Aktivnosti s Pasjo Asistentko ŠAPA (mentorica: Mojca Trampuš s Šapo)
Ročna dela (mentorici: Petra Županič, Ivica Vrečko Novak)
Psihološki krožek (mentorica: Bernarda Nemec)
Likovni krožek (mentorica: Tanja Špenko)
EFT – tapkanje (mentorica: Ivica Vrečko Novak)

Projektni dan na šoli
V četrtek, 27. oktobra 2016, so učitelji/mentorji pripravili 45 različnih delavnic v dopoldanskem (8.00 –
10. 15) in popoldanskem (11. 15 – 13. 30) času. Sodelovali so vsi dijaki šole, ki so si izbrali po dve
delavnici s pomočjo prijavnega obrazca na www.1KA.si. Prijavo dijakov je pripravila Jana Hafner,
koordinatorka dogodka je bila Petra Vignjevič K.
Seznam delavnic je priloga Letnega poročila in shranjeno v arhivu šole.

Ekskurzije
V šolskem letu 2016/2017 smo izvedli obvezne strokovne ekskurzije po Sloveniji in v tujino. Skupaj
strokovnih ekskurzij: 22 (13 strokovnih ekskurzij in 9 nadstandardnih ekskurzij – Pariz, Valencia,
Muenchen, Benetke, Praga, Amsterdam, Dunaj, Provansa, New York)).
- 20. september so si dijaki 1. letnika predšolska vzgoja ogledali Ljubljano (vodje: Lili Rupnik, Alenka
Bobek, Maja Božičnik in Maja Macarol).
- 20. septembra so dijaki 1. e obiskali Radovljico (vodja: Mojca Trampuš).
- 20. septembra so dijaki 2. letnika predšolska vzgoja odšli v Piran (vodji: Ivica Vrečko Novak in Darja
Ogrin).
- 20. septembra so dijaki 2. letnika splošne gimnazije obiskali Idrijo (vodja: Sergeja Groleger).
- 21. septembra so dijaki 3. letnika predšolska vzgoja obiskali zavode: Dornava (3. a), Portorož (3. b),
Vipavo (3. c) in Strunjan (3. d). Vodja je bil Aleš Zobec.
- 21. septembra do dijaki 3. letnika splošne gimnazije odšli v Škofjo Loko. Vodja je bila Katarina
Jaklitsch Jakše.
- 5. oktobra so dijaki 4. letnika predšolska vzgoja obiskali Celovec in nastopali s predstavami:
Potovanje na začetek sveta (4. a), Čarovnik iz Oza (4. b) in Peter Klepec (4. c) – 4. a v Mladinskem
domu v Celovcu (ena predstava za otroke ljudske šole in druga za otroke Vrtca Sonce), 4. b v
Ljudski šoli Mohorjevi v Celovcu ter 4. c v vrtcu Jaz in Ti v Borovljah. Vodja je bila Mojca Zupan.
- Od 7. do 8. oktobra so dijaki 3. g obiskali Krušče in v delovnem centru Studia za raziskavo
umetnosti igre sodelovali s priznanim režiserjem Tomijem Janežičem, profesorjem na AGRFT in
specializiranim strokovnjakom za psiho-dramsko metodo.
- 21. oktobra so dijaki 4. g odšli v Maribor, kjer so obiskali Prvo gimnazijo Maribor in Borštnikovo
srečanje.
- Od 28. oktobra do 1. novembra je 35 dijakov 2. letnika obiskalo Pariz pod vodstvom prof.
Radomana.
- Od 3. do 6. novembra je 30 dijakov 2., 3. in 4. letnika obiskalo Valencijo pod vodstvom Mojce
Berden.
- Od 18. do 19. novembra je 36 dijakov iz 3. h in 4. h obiskalo Budimpešto, kjer so aktivno sodelovali
na učnih urah in si tudi ogledalo znamenitosti mesta. Vodji sta bili Lidija Černuta Nowak in Petra
Pikalo.
- Od 10. do 11. decembra je 54 dijakov 1. letnika obiskalo Muenchen pod vodstvom prof.
Radomana.
- Od 20. do 21. januarja je 38 dijakov iz 1. h, 2. h in 4. g odšlo v Linz – St. Polten – Dunaj in
sodelovalo na učnih urah na Akademiji za glasbo, dramo in ples Anton Bruckner. Ogledali so si tudi
uvodno predstavitev dela in ustvarjanja umetnika Sidija Larbija CHERKAOUIJA (z besedo in
filmom), nato pa uživali v predstavi Fractus.
- 14. marca je 23 dijakov poklicnega tečaja obiskalo CUDV DRAGA, Dnevni center Fužine in
Slovenski šolski muzej pod vostvom Mojce Zupan.
- 18. marca je 24 dijakov pod vodstvom Lidije Černuta Nowak obiskalo Benetke.
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- Od 27. do 30. aprila je 46 dijakov 1., 2. in 3. letnika odšlo v Prago pod vodstvom Lidije Černuta
Nowak.
- Od 27. aprila do 1. maja je 22 dijakov iz 2. in 3. letnika SVŠGL odšlo skupaj z dijaki z Gimnazije Vič
v Amsterdam pod vodstvom prof. Radomana.
- Od 13. do 14. maja je 21 dijakov iz 1. letnika predšolske vzgoje obiskalo Dunaj pod vodstvom prof.
Radomana.
- Od 16. do 21. junija je 44 dijakov iz 1. in 2. letnika odšlo v Provanso pod vodstvom Lidije Černuta
Nowak.
- Od 21. do 22. junija je 40 dijakov iz 2. in 3. letnika odšlo na jezikovno ekskurzijo v Gradec in
Cmurek. Vodji sta bili Manica Mivšek in Maša Kosem.
- Od 22. do 28. junija je 8 dijakov obiskalo New York pod vodstvom Urše Posavec.

Projekt PISA – PREDRAZISKAVA PISA 2018
Raziskava PISA, ki jo izvaja Pedagoški inštitut, je mednarodna raziskava, ki poskuša odgovoriti na
vprašanje, kako dobro naše šole pripravljajo učence na izzive prihodnosti. Raziskava je v letu
2016/2017 potekala kot predraziskava PISA 2018.
Raziskava je bila anonimna. Dijaki so osebno v razredu prejeli brošuro z informacijami o raziskavi in
obrazec za starše, na katerem so se lahko podpisali tisti, ki se ne bi strinjali s sodelovanjem otroka v
raziskavi.
V vzorec so bili zajeti dijaki, rojeni med 1. januarjem in 31. decembrom 2001, zato je predraziskava
potekala v 1. letnikih umetniške gimnazije dveh terminih, in sicer 20. in 30. marca 2017. V njej je
sodelovalo 53 dijakov. Raziskava je potekala s pomočjo računalnikov v učilnicah A122 in A123. Dijaki
so reševali naloge na računalnikih – Pedagoški inštitut je pripravil USB ključke z nalogami – in
izpolnjevali vprašalnik. Internetna povezava ni bila potrebna. Na koncu je šola izpolnila Vprašalnik za
šolo.
Koordinatorica raziskave na šoli je bila Petra Vignjevič K. Skrbela je za izmenjavo informacij med šolo
in Pedagoškim inštitutom, za informiranje dijakov, staršev in učiteljev o ciljih in poteku raziskave,
sodelovala pa je tudi pri dveh izvedbah raziskave na šoli. Pri pripravi računalniške učilnice in izvedbi
raziskave sta sodelovala Borut Laznik in Aleš Confdenti.
Dijaki, ki so sodelovali v raziskavi, so naloge izpolnili odgovorno in po svojih najboljših močeh.
Sodelovanje s Pedagoškim inštitutom je potekalo korektno in brez zapletov.

14 POVEZOVANJE Z OKOLJEM












nastop dijakov 4. h v Murski Soboti – festival Fronta pod vodstvom Maje Delak,
nastop inštrumentalnega sestava v Cankarjevem domu ob 60-letnici Zavoda za šolstvo pod
vodstvom Katje Virant Iršič,
obisk festivala slovenskega filma v Portorožu pod vodstvom Ane Čigon,
nastop na 16. Festivalu za tretje življenjsko obdobje od 28. do 29. septembra s predstavo
Potovanje na začetek sveta (dijaki 4. a), nastop instrumentalnega sestava pod vodstvom
Katarine Virant Iršič in razrednega pevskega zbora 2. d pod vodstvom Mateja Vojeta in
prostovoljstvo dijakov pod vodstvom Vesne Lotrič,
sodelovanje na tujejezičnem recitalu Jezik – kultura in tradicija, ki ga za Unescovo ASP mrežo
šol že 16. leto zapored pripravlja Gimnazija Škofja Loka, vodstvo Tadeja Dermastja,
dijaki umetniške gimnazije – sodobni ples so 19-krat nastopili na različnih prireditvah (Živa
2016, OPUS 1, Transgeneracije, območna in regijska revija JSKD, festival Kalejdoskop,
Korpus, na zaključni reviji »Meje in migracije« SFŠ v Festivalni dvorani, v Cankarjevem domu
na prireditvi Unesca »Skupinska vez« … in na zaključni reviji dijakov 3. letnika Srednje
frizerske šole ),
obisk 7 učiteljev in vzgojiteljev iz Finske, Belgije in Češke,
jesensko in pomladno rajanje za otroke,
sodelovanje na Vzgojiteljadi v Celju,
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izvedba več naravoslovnih delavnic v vrtcu Otona Zupančiča (prof. Maša Kukec v času
počitnic na prošnjo vzgojiteljic),
dijaki 3. letnika predšolska vzgoja so izvedli več nastopov za vrtce – 9 nastopov za otroke iz
vrtcev Mladi rod in Ciciban (venček plesnih pesmic) ter 8 nastopov za otroke iz vrtcev Jelka in
Ciciban (plesne dejavnosti) pod vodstvom Vilme Rupnik,
dobrodelni sejem v avli šole (23. 11. 2016) pod vodstvom Urše Posavec in Bernarde Nemec,
nastop s predstavama Čarovnik iz Oza (4. b) in Groznovilca v hudi hosti v Soči pod vodstvom
Mojce Zupan,
ogled lutkovne igre, senčne predstave z naslovom VIRGINIJA VOLK v Lutkovnem gledališču
Ljubljana, dijaki 3. letnika predšolska vzgoja, koordinatorka Lili Epih,
predstavitev šole v okviru učnih tržnic na enajstih osnovnih šolah (Jana Hafner in Aleš
Zobec),
dva dijaka (Aleš Ljoljo in Jernej Jocif) sta sodelovala v upodobitvi arhitekta Jožeta Plečnika na
Bregu – projekt »živi kip«,
ogledal musikala 1001 noč v MGL (1. letnik in 2. letnik predšolske vzgoje),
organizacija tečaja CPP v sodelovanju z AMZS (111 dijakov iz 2., 3. in 4. letnika) in prve
pomoči (84 dijakov iz 2., 3. in 4. letnika ), koordinator je bil Vinko Plevnik,
sodelovanje s knjižnico Bežigrad v okviru projekta Rastem s knjigo (Tatjana Vučko),
obiski dedka Mraza v decembru (gimnazija Bežigrad in dijaški dom Bežigrad),
organizacija dni odprtih vrat 23. in 25. novembra za predšolsko vzgojo in splošno gimnazijo
ter 9. in 13. januarja 2017 za umetniško gimnazijo. Na šolo smo povabili učence 8. in 9.
razredov in jih vključili v pouk oddelkov. Sodelovali so 103 učenci (predšolska vzgoja – 42
učencev; gimnazija – 8 učencev; umetniška gimnazija dramsko-gledališka smer – 38
učencev, sodobni ples – 15 učencev),
sodelovanje z vrtci v Leedsu (Anglija) v okviru projekta Erasmus+ Svet v naših rokah,
obisk knjižnice AGRFT v okviru interesnih dejavnosti (knjižnično-informacijska znanja),
ogledali predstave Art v Mali Drami (za zaposlene),
nastopi instrumentalnega sestava na različnih prireditvah pod vodstvom Katarine Virant Iršič
(60-letnica Zavoda za šolstvo, F3ŽO, Steklena dvorana Union, Informativa, Orffomanija,
festival Igraj se z mano, dom starejših občanov v Mostah, Cankarjev dom, šolske prireditve –
skupaj 23 nastopov),
organizacija smučarskega vikenda v Avstriji (Nassfeld / Bad Kleinkirchheim), 26 dijakov, vodja
Petra Kašpar,
izvedba programa strokovnega spopolnjevanja za pomočnice/pomočnike
vzgojiteljic/vzgojiteljev s kurikularnih področij dejavnosti na šoli; sodelovalo je 43 udeležencev
in mentorji Aleš Zobec, Mojca Zupan, Cvetka Bevc, Deja Kačič, Petra Županič pod vodstvom
koordinatorice Jane Hafner,
priprava filmsko-gledališke uprizoritve Krasni novi svet, dijakinje in dijaki 1., 2. in 3. letnika
umetniške gimnazije (13 dijakov iz 3. g) dramsko-gledališke smeri,
nastop s produkcijo dijakov umetniške gimnazije – sodobni ples z naslovom: Tema in
variacije, dijaki 1. h, 2. h, 3. h in 4. h,
priprava filmsko-gledališke uprizoritve Vse zastonj, vse zastonj (16 dijakov iz 4. g pod
vodstvom Barbare Krajnc Avdič),
organizacija in izvedba informativnega dne (10. in 11. februar 2017 – obiskalo nas je 713
učencev; 373 – predšolska vzgoja, 96 – gimnazija, 194 – umetniška gimnazija (dramskogledališka smer), 68 – umetniška gimnazija (sodobni ples),
izvedba prireditve ob dnevu voda (Voda, kaj mi pomeni – 22. marca 2016 nas je obiskalo 107
otrok (vrtec OŠ Kašelj in vrtec Jelka) in 8 dijakov (SGGOŠ in Gimnazija Ledina);
koordinatorka prireditve Anita Andolšek,
nastop s produkcijo dijakov umetniške gimnazije – sodobni ples z naslovom: Tema in
variacije,
organizacija in izvedba taborov za maturante; 4. f – Mateja Tomažič, 4. h – Deja Kačič, 4. . g
– Mojca Trampuš,
sodelovanje na FOGU s predstavo Potovanje na začetek sveta,
obisk festivala LGBT filma,
snemanje na lokaciji KSEVT v Vitanjah – dijaki 3. g in 4. g pod vodstvom Mojce Dimec,
ponovitev uprizoritve filmsko-gledališke predstave Pesmi štirih … na festivalu Rdeče zore,
sodelovanje na festivalu ZOOM11 s filmom Šah (dijaka iz. 3. g – Aleš Ljoljo in Andraž Žigart),
sodelovanje s Slovenskim gledališkim inštitutom – dijaki 1. g pod vodstvom Mojce Dimec,
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film dijakov Aleša Ljolja in Andraža Žigarta z naslovom Krogla je bil nagrajen kot najboljši film
na festivalu Transgeneracije,
nastopi s filmsko-gledališko uprizoritvijo Študija primera (dijaki 3. g pod vodstvom Barbare
Krajnc Avdič),
obisk teatra Antona Podbevška v Novem mestu, kjer so si dijaki 1. letnika dramsko –
gledališke smeri ogledali uprizoritev Trojno življenje Antigone pod vodstvom Mojce Dimec,
obisk dijakov srednje vzgojiteljske šole iz Celovca pod vodstvom prof. Lucije Ogorevc Feinig.
(na šoli so si ogledali predstave Volk in kozlički z delavnico izdelave lutk pod vodstvom Sonje
Kononenko, nato smo si z njimi ogledali mestne znamenitosti v Ljubljani), koordinatorica
dogodka je bila Manica Mivšek,
organizacija skupnega koncerta dijakov SVŠGL in dijakov Woodhouse Grove School v GPD,
debata s Fejstbukerji z naslovom: Je vsako branje branje iz užitka? v okviru festivala
angažiranega pisanja Itn,
predavanje dr. Dušana Petrača, nekdanjega profesorja fizike na kranjski gimnaziji, kasneje v
Ameriki uveljavljenega izjemnega strokovnjaka, koordinatorica Mojca Trampuš,
sodelovanje z Drog art in Greenpeace Slovenije … (prostovoljne dejavnosti),
sodelovanje na različnih prireditvah v okviru Unesca, koordinatorka Katarina Jaklitsch J.,
obisk Igroteke z dijaki 2. letnika, vodja Tatjana Vučko,
obisk Hiše Evropske unije v okviru državljanske kulture – dijaki 3. letnika, koordinatorka Petra
Vignjevič K.,
sodelovanje s Pedagoškim inštitutom (predraziskava PISA 2018 – 53 dijakov 1. letnika
umetniška gimnazija), koordinatorka Petra Vignjevič K.,
sodelovanje v okviru modula Šport za otroke z Vrtcem Jelka,
sodelovanje pri izvedbi delavnic »Davčno opismenjevanje mladih« za dijake 3. letnika s
Finančnim uradom RS,
sodelovanje z Zdravstvenim domom Bežigrad pri izvedbi zobozdravstvene delavnice in
zdravniškega pregleda,
sodelovanje z društvom študentov medicine pri izvedbi delavnic varne in zdrave spolnosti,
sodelovanje z zavodom MISSS – Mladinsko informativno svetovalno središče Slovenije pri
izvedbi delavnic »Odgovorna raba interneta«,
sodelovanje s plesno šolo Bolero pri izvedbi maturantskega plesa za naše dijake 26. aprila
2017 v Stožicah,
organizacija plavalnega tečaja za 1. letnike predšolske vzgoje v bazenu Tivoli od 19. do 21.
junija 2017, vodja Petra Kašpar,
organizacija tečaja rolanja s šolo Lucky Luka, vodja Maja Macarol,
sodelovanje s Srednjo poklicno šolo Bežigrad pri organizaciji tečaja šivanja za dijake 3.
letnika predšolske vzgoje,
nastop na festivalu Igraj se z mano (36 dijakov je na mednarodnem festivalu Igraj se z mano
izvedlo venček vokalnih in instrumentalnih skladb pod vodstvom Katje Virant Iršič in Mateja
Vojeta),
izvedba gibalne in likovne delavnice na festivalu Igraj se z mano – 9 dijakinj iz 3. a pod
vodstvom Vesne Lotrič,
na festivalu Igraj se z mano se je 10 dijakinj iz 3. a preizkusilo v vlogi prostovoljk,
koordinatorka Vesna Lotrič,
izvedba avdicije plesne akademije iz Budimpešte,
razstava likovnih izdelkov v avli šole.

15 DELO DIJAŠKE SKUPNOSTI
V šolskem letu 2016/2017 je vodila dijaško skupnost mentorica Petra Vignjevič K. s pomočjo
predsednice Lucije Ostan Vejrup iz 3. g razreda. Sodelovali smo z vodstvom šole, sprejemali pobude
in predloge dijakov in sodelovali z dijaško skupnostjo Slovenije na rednih sejah DSL.
Opravljene dejavnosti v šol. letu 2016/2017:
- Sklicanih je bilo 5 rednih sej DS SVŠGL.
- V šolskem letu 2016/2017 je bil predsednica Lucija Ostan Vejrup iz 3. g, podpredsednik Maj
Žerdin Tibor iz 3. e in tajnica Špela Mihelčič iz 4. a.
- Svet SVŠGL je bil sestavljen iz predstavnikov dijakov iz vseh letnikov.
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15. septembra 2016 smo organizirali krst prvošilcev v veliki telovadnici šole. Udeleženci so bili
dijaki 1. letnika in 4. letnika. Dijaki 4. letnika so pripravili več iger po programih.
- 16. decembra 2016 smo organizirali filmski večer ob 19. uri v učilnici B006. Udeležilo se ga je
40 dijakov, ki so si ogledali dva filma na temo mentalnih bolezni – »Lars and the Real Girl
(Lars ima punco)« in »One Flew Over the Cuckoo's Nest (Let na kukavičim gnezdom)”.
- Na sestankih smo obravnavali predloge in pobude dijakov SVŠGL (malica, urnik, okrožnice,
maturantski ples, dežurstvo, glasilo, krst fazanov …) in jih posredovali vodstvu šole;
obravnavali smo predloge in pobude vodstva SVŠGL in jih posredovali dijakom; obravnavali
smo predloge in pobude DS Slovenije.
- Izvedli smo volitve predsednika DS (20. 4. 2017). Volitev se je udeležilo 709 dijakov od 831,
na katerih je bil imenovan za predsednika DS SVŠGL Aljoša Nikolič, 3. G (363 glasov).
Podpredsednica je Dunja Mcguiness, 2. (druga na volitvah – 341 glasov). Določili smo novo
tajnico, ki je zamenjala Špelo Mihelčič, to je Tia Česnik, 2. d.
- Izvedli smo tudi volitve za predstavnika Sveta šole (20. 4. 2016). Volitev se je udeležilo 709
dijakov od 831. Kandidiralo je 5 dijakov, največ glasov sta prejela Ravbar, Bor, 2. g (390
glasov) in Nikolič, Aljoša, 3. g (292 glasov).
- Na petem sestanku DS SVŠGL smo imenovali za članico komisije za kakovost dijakinjo iz
2. d, Špelo Korošec (14 glasov ZA in 1 PROTI).
- Sodelovali smo z administratorjem spletne strani na podstrani za dijake SVŠGL.
- Posredovali smo ankete, sklepe in pobude DS Slovenije dijakom SVŠGL.
- V tem šolskem letu nismo realizirali: pobude za avtomat za sadje in pustovanja, predavanja o
podjetništvu, ker je bilo premalo prijav, in odbora dijakov za zabavo in časopis (predlog je bil
podan 9. 11. 2016).
- Uspešna je bila izdaja šolskega glasila Informator in Letopisa.
- Glede izvedbe maturantskega plesa (april 2017) smo se s predstavniki dijakov sestali 6-krat,
domenili smo se glede predstavitev razredov na plesu, potrdili datum in predlog izvedbe
maturantskega plesa; dijaki so se odločali med izvedbo maturantskega plesa v organizaciji
Urške in Bolera, izbrali so Bolero. Iz vsakega razreda sta se sestankov udeleževala po dva
dijaka, ki sta bila vseskozi tudi v navezi s predstavnikom plesne šole Bolero, g. Danijelom
Čampom.
- Sprejeli smo odločitev, da ne bomo imeli več dežurnih dijakov, poudarili informiranje o
dogodkih na spletni strani šole, na oglasni deski. Vsak učitelj/mentor lahko posreduje
navodila, informacije s pomočjo modula »sporočila« v eAsistentu.
- Ponovno je bil potrjen Statut DS SVŠGL (spremenili smo določilo 17. člena »sestava
Predsedstva DS«). Svet DS SVŠGL je na 5. sestanku DS SVŠGL – 14. 6. 2017 – sprejel
sklep, da se spremeni zapis: Dijaška skupnost se bo delila na Dijaško skupnost gimnazije in
na Dijaško skupnost programa predšolske vzgoje. Vsaka skupnost bo imela svojega
predsednika. Tak sistem bo veljal od aprila 2018. Volitve bomo izvedli oktobra 2017.
- Lucija Ostan Vejrup, predsednica DS SVŠGL v š. letu 2016/2017, je predstavila delo DS
SVŠGL in povedala, da nismo veliko realizirali in se sklicevala na slabšo motivacijo, spodbudo
s strani učiteljev, mentorjev in nezadovoljstvo s povezanostjo in organizacijo dijaških
dogodkov.
Dijaki so bili dobro obveščeni o dejavnostih na šoli in izven nje in so aktivno sodelovali med seboj in z
DS Slovenije.
-

16 DELO STROKOVNIH AKTIVOV
Strokovni aktivi so v letošnjem šolskem letu največji del svojega dela usmerili v temeljito pripravo na
maturo in poklicno maturo ter v realizacijo vsebin, ki jih določajo učni načrti in katalogi znanj. Ob tem
so na rednih sestankih največ dela posvetili načrtovanju, preverjanju in ocenjevanju znanja ter pripravi
testov. Dogovorili so se o pripravi dodatnega gradiva za maturo, spodbujali timsko delo znotraj aktiva,
uporabili metodo kritičnega prijateljevanja, usklajevali merila in kriterije ocenjevanju znanja, skupno
načrtovali prihodnje delo, spremljali novosti v stroki in jih vpeljevali v pedagoško prakso, skrbeli za
izboljšanje materialnih pogojev in urejenost učilnic ter se vključevali v številne oblike stalnega
strokovnega spopolnjevanja pedagoških delavcev ter sprotno skrbeli za nabavo strokovne literature,
učbenikov in različnih didaktičnih pripomočkov, video kaset, CD-romov. Skrbeli so za estetski videz
učilnic. Sodelovali so kot mentorji in ocenjevalci na tekmovanjih iz znanja in kot zunanji ocenjevalci na
maturi.
Posamezni aktivi in učitelji so pripravili, organizirali in izvedli tekmovanja v znanju, pripravili programe

50

Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana

Letno poročilo 2016/17

strokovnih ekskurzij, pripravili več delavnic v okviru projektnega dne na šoli, sodelovali pri pripravi
pisnega dela poklicne mature pri temeljnem strokovnem predmetu pedagogika ali psihologija, se
udeležili seminarjev za maturo in poklicno maturo ter se usposabljali na seminarjih kot ocenjevalci za
poklicno maturo in maturo, izvedli in popravili predmaturitetne teste za dijake 4. letnika. Skozi delo so
uresničevali cilja: razvijanje logičnega in kritičnega mišljenja in spodbujali demokratične odnose na
osnovi medsebojnega spoštovanja in odgovornosti.

PODROČJE
Slovenščina
Matematika in informatika
Tuji jeziki
Naravoslovje
Zgodovina, geografija
Sociologija, filozofija, psihologija,
pedagogika in strokovni moduli
Glasba in likovna umetnost
Šport in ples
Sodobni ples
Dramsko-gledališki aktiv

VODJA AKTIVA
Barbara Britovšek Trampuš
Mateja Tomažič
Barbara Šulc
Ivica Vrečko Novak
Anita Kolpakov
Maja Krajnc
Katarina Virant Iršič
Simona Dolinar Majdič
Petra Pikalo
Mojca Dimec

17 DELO RAZREDNIKOV
RAZREDNIK

NADOMESTNI RAZREDNIK

1A

LILI RUPNIK

ANITA KOLPAKOV

1B

ALENKA BOBEK

MAŠA KUKEC

1C

MAJA BOŽIČNIK

TANJA ŠPENKO

1D

MAJA MACAROL

TATJANA LESJAK

1E

MOJCA TRAMPUŠ

ALEŠ CONFIDENTI

1F

PETRA VIGNJEVIČ K.

KLARA PUGELJ

1G

JANJA MAJCEN

DRAGO RADOMAN

1H

MILJANA SGERM

PETRA PIKALO

2A

JASNA POTOČNIK

JANA HAFNER

2B

VINKO PLEVNIK

DARJA OGRIN

2C

PETRA KAŠPAR

DANIEL EYER

2D

MATEJ VOJE

ALAN PARADIŽ

2E

MARUŠA PERGER

ALENKA POKOVEC

2F

JENNY SRAKA

LIDIJA ČERNUTA NOWAK

2G

PETRA ŽUPANIČ

MOJCA DIMEC

2H

MANICA MIVŠEK

SINJA OŽBOLT

3A

VESNA LOTRIČ

MARKO KOROŠEC

3B

IRMA KOKELJ ŽEROVNIK

VILMA RUPNIK
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3C

KATARINA J. JAKŠE

CVETKA BEVC

3D

MOJCA ZUPAN

SIMONA DOLINAR MAJDIČ

3E

SERGEJA GROLEGER

URŠA POSAVEC

3F

ALENKA SMUK

JOŽE ŽLAHTIČ

3G

ANKA D. BLATNIK

BARBARA KRAJNC AVDIČ

3H

RENATA RIBNIKAR OBLAK

TADEJA DERMASTJA

4A

LILI EPIH

ALEŠ ZOBEC

4B

JANJA DRAGAN GOMBAČ

BARBARA ŠULC

4C

BERNARDA NEMEC

KATJA VIRANT IRŠIČ

4E

MAŠA KOSEM

DEJA KAČIČ

4F

MOJCA BERDEN

MATEJA TOMAŽIČ

4G

BARBARA BRITOVŠEK
TRAMPUŠ

IRENA AJSTER

4H

BARBARA PUŠENJAK

MAJA DELAK

5PT

MAJA KRAJNC

MARKO OGRIN

Razredniki so uspešno vodili vzgojno-izobraževalno delo v oddelkih, sprotno reševali učno-vzgojne
probleme, spremljali in analizirali učne rezultate, spodbujali dijake k doseganju višjih ciljev in pozitivnih
vrednot, svetovali dijakom, razvijali samozavest in občutek odgovornosti, organizirali številne aktivnosti
v oddelkih, prispevali k oblikovanju prijetnih odnosov ter dobro sodelovali s starši. Organizirali smo 3
sestanke za starše (13. 9. 2016 smo izvedli sestanke za 1. letnike, od 26. do 29. septembra za višje
letnike, nato od 23. do 27. januarja 2017 in od 15. do 19. maja 2017). Delo razrednikov in namestnikov
je opravljalo 64 učiteljev šole.

18 DELO UČITELJSKEGA ZBORA
Učiteljski zbor si je prizadeval ustvariti čim boljše pogoje za pripravo in izvedbo vseh programov.
Sprotno je reševal vzgojno-izobraževalno problematiko, spodbujal dijake k obšolskim dejavnostim,
spremljal novosti v strokovni teoriji in jih vnašal v pedagoško prakso, uvajal aktivne oblike in metode
dela, vključeval dijake v načrtovanje dela, svetoval dijakom pri reševanju najrazličnejših vprašanj,
uvajal interaktivne metode dela, popestril pouk z glasbenimi, likovnimi in gledališkimi učinki, uporabo
videa, okrepil multimedijsko podprt pouk, organiziral sodelovalno učenje, spodbujal ustvarjalnost
dijakov (tudi ustvarjalno pisanje), prispeval k razvijanju pozitivne samopodobe dijakov, skrbel za
izboljšanje materialnih pogojev in sodeloval v številnih oblikah permanentnega strokovnega
izpopolnjevanja in izobraževanja, ki so jih organizirali Zavod za šolstvo, fakultete in društva.
Posamezni učitelji so izvajali hospitacije, učne in diplomske nastope ter pedagoško prakso za
študente.
Zapisniki 12 sestankov celotnega učiteljskega zbora so shranjeni v arhivu šole (27. 9. 2016, 25. 10.
2016, 29. 11. 2016, 20. 12. 2016, 17. 1. 2017, 14. 3. 2017, 18. 4. 2017, 18. 5. 2017, 21. 6. 2017, 3. 7.
2017, 22. 8. 2017 in 31. 8. 2017).

19 DELO RAVNATELJA
Kot pedagoški vodja je ravnatelj vodil učiteljski zbor in odgovorno skrbel za uresničitev učnih ciljev,
dobro organizacijo dela in kvalitetno izvajanje pedagoškega procesa, pripravil je letni delovni načrt,
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razporeditve vseh pedagoških obveznosti, ki so podlaga za urnik, koordiniral in vodil delo strokovnih
aktivov, skrbel za kvaliteto pedagoškega dela in skladnost pri uresničevanju katalogov znanj ter
učnih načrtov, za dobro sodelovanje dijakov, staršev in učiteljev, opremljanje učilnic s sodobno učno
tehnologijo, učili in drugimi didaktičnimi pripomočki, izdelavo aktov v skladu z zakonodajo, zakonito
poslovanje šole. Opravil je 38 hospitacij pri učni uri učiteljev ter se pogovarjal z vsemi dijaki v razredih.
Opravil je 68 nadomeščanj v vseh oddelkih.

20 DELO SVETOVALNE SLUŽBE
Šolska psihologinja in pedagoginja sta se v šolskem letu 2016/2017 vključevali v kompleksno
reševanje pedagoških in psiholoških vprašanj šole. Delo je potekalo na področjih svetovalnega dela z
dijaki (spremljanje dijakov 1. letnikov, dijakov ponavljavcev ter drugih dijakov, izvajanje delavnic
Učenje učenja, individualno delo z dijaki, poklicno informiranje in svetovanje, spremljanje šolanja
dijakov s posebnimi potrebami, spremljanje nadarjenih dijakov, postopek vpisa in izpisa, prijava nasilja
nad otroki); svetovalnega dela z učitelji (delo z razredniki, sodelovanje na sestankih učiteljskega
zbora, individualne konzultacije) ter svetovalnega dela s starši (individualni pogovori glede šolanja
dijakov oz. glede možnosti vpisa ali prepisa na našo šolo, predavanje za starše dijakov 1. in 4.
letnika). Delo šolske svetovalne službe je zajemalo tudi razvojno analitično delo (izvedba različnih
anketiranj in analiza pridobljenih podatkov), strokovna izobraževanja, sodelovanje na študijskih
srečanjih srednješolskih svetovalnih delavcev ter promocijo šole in programov (»Dnevi odprtih vrat« za
vse programe v novembru 2016 in v januarju 2017, sodelovanje na učnih oz. šolskih tržnicah osnovnih
šol, sodelovanje pri izvedbi informativnega dneva 2017).

21 DELO SVETA ŠOLE
Svet šole je deloval v sestavi
 Maruša Perger, predstavnica zaposlenih
 Petra Pikalo, predstavnica zaposlenih
 Vinko Plevnik, predstavnik zaposlenih
 Mojca Trampuš, predstavnica zaposlenih, predsednica sveta
 Katarina Virant Iršič, predstavnica zaposlenih




Alenka Kunaver, predstavnica ustanovitelja
Helena Rosa, predstavnica ustanovitelja
Franja Mojca Škof, predstavnica lokalne skupnosti





Andreja Janša, predstavnica staršev
Andreja Kunst, predstavnica staršev
Bojan Zupančič, predstavnik staršev




Špela Mihelčič, predstavnica dijakov
Bela Pikalo, predstavnica dijakov

Svet se je sestal na dveh rednih sejah, glasoval je še na sedmih korespondenčnih sejah. Člani sveta
smo delovali soglasno in v konstruktivnem vzdušju, sprejeli smo letni delovni načrt, finančni načrt, vsa
poročila in druge odločitve v skladu s pristojnostmi sveta. Svetu šole je v maju 2017 potekel mandat,
od takrat deluje svet v novi sestavi.
Pri delu sveta ni bilo težav; vse seje so bile sklepčne.
Zapisniki sej so urejeni, vpogled je možen v tajništvu šole.

22 SODELOVANJE ŠOLE S STARŠI IN DELO SVETA STARŠEV
Sodelovanje je potekalo korektno in zelo dobro na:
- govorilnih urah, ki so bile vsak teden,
- na skupnih govorilnih urah, ki so bile organizirale 2-krat v šolskem letu,
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- na sestankih za starše,
- na sejah sveta staršev.
Razpored sestankov za starše:
• 13. septembra 2016 – 1. letnik
• od 26. do 29. septembra 2016 – 2.,3. in 4. letnik
• od 23. do 27. januarja 2017 – vsi letniki
• 26. januar 2017 – 4. letnik (informacija o maturi)
• od 15. do 19. maja 2017 – vsi letniki
Skupne govorilne ure:
- 23. november 2016
- 11. april 2017
Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek enega predstavnika, ki ga starši izvolijo
na 1. roditeljskem sestanku oddelka v tekočem šolskem letu. Volitve vodi razrednik. Predstavnik sveta
staršev zastopa oddelek in posreduje sklepe, pobude in ideje z roditeljskih sestankov ter obvešča
starše o vsebinah in dogovorih sestankov sveta staršev (na roditeljskih sestankih, po elektronski
pošti). Zaradi zagotavljanja udeležbe na sestankih sveta staršev sta v oddelku izvoljena še dva
namestnika predstavnika sveta staršev z nalogami in po pooblastilu predstavnika staršev.
V šolskem letu 2016/17 sta bili dve seji (28. 9. 2016 in 11. 4. 2017). Predsednica sveta staršev je bila
ga. Andreja Kunst.

23 ŠOLSKI UČBENIŠKI SKLAD
Šolski učbeniški sklad je bil ustanovljen v sodelovanju z Ministrstvom za šolstvo in šport. Število
dijakov, ki si izposodijo komplet ali posamezne učbenike, iz leta v leto narašča.
V učbeniškem skladu je imela šola 31. 12. 2016 okoli 8800 enot gradiva. Denar, ki ga zberemo z
izposojo učbenikov, namenimo za nakup novih učbenikov, didaktičnih in maturitetnih gradiv.
Dejavnosti v letu 2016/2017:
1. Zadnji teden v avgustu in prvi teden v septembru 2016 smo razdelili dijakom učbenike, ki so jih
naročili iz učbeniškega sklada za šolsko leto 2016/2017.
2. V februarju smo od Zavoda RS za šolstvo in od Centra RS za poklicno izobraževanje prejeli
Katalog učbenikov za šolsko leto 2017/2018. Učitelji so izbrali učbenike, ki jih bodo uporabljali pri
svojem delu v šolskem letu 2017/2018.
3. Na podlagi izbire učbenikov, ki jih bodo dijaki uporabljali pri svojem delu v šolskem letu
2017/2018, smo izdelali sezname učbenikov po posameznih letnikih (priloga).
4. Na podlagi seznamov učbenikov za posamezne razrede smo pripravili obvestilo staršem in
dijakom o učbeniškem skladu in seznam naročilnic za vsak letnik in program.
5. S seznami učbenikov in delovnih zvezkov za šolsko leto 2017/2018 za posamezne smeri in letnike
smo seznanili Svet staršev na njihovi redni seji v aprilu.
6. Na podlagi izdelanih kompletov smo ob koncu šolskega leta 2016/2017 zbrali potrebe po izposoji
učbenikov od uporabnikov sklada. Ob koncu šolskega leta 2016/2017 smo ugotovili, koliko je
učbenikov, ki jih ni več mogoče izposojati v skladu (niso več veljavni ali so uničeni), ter pripravili
predlog odpisa, ki ga je potrdil ravnatelj.
7. Na podlagi potreb po učbenikih za šolsko leto 2017/2018 in na podlagi obstoječih evidenc smo
izdelali evidenco učbenikov, ki jih moramo priskrbeti za šolsko leto 2017/2018.
8. V šolskem letu 2016/17 smo nabavili 1048 učbenikov. Nabavili smo učbenike, ki so nadomestili
uničene in nove učbenike za Matematiko 3, Kemijo 2 v splošni in umetniški gimnaziji, Kemijo 3 v
umetniški gimnaziji, Biologijo 1 in Fiziko 1 v splošni gimnaziji ter za angleški jezik v splošni in
umetniški gimnaziji v 2. letniku.
9. Za nabavo novih učbenikov smo zbrali 3 ponudbe, kjer je bila najbolj ugodna Mladinska knjiga.
V šolskem letu 2016/2017 si je iz učbeniškega sklada izposodilo učbenike 797 dijakov od skupno 846.
Izposoja učbenikov iz učbeniškega sklada 2016/2017 po posameznih letnikih:
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213
207
207
155
15

Število dijakov, ki naročijo učbenike iz učbeniškega sklada, se je iz leta v leto spreminjalo. V letu
2006/2007 si je na šoli izposodilo učbenike 78 %, leto kasneje 80 %, v letu 2008/09 78 % dijakov, v
letu 2010/2011 80,5 %, v letu 2011/12 75,3 %, v letu 2012/13 91 % dijakov, v letu 2013/14 93 %, v
letu 2014/2015 93,6 %, v letu 2015/2016 95,35 % in v letu 2016/2017 94,2 % .
Za razdelitev učbenikov vsem naročnikom učbeniškega sklada za šolsko leto 2016/17 smo porabili
petnajst dni. Pred tem pa je bilo potrebnih 20 dni za vpis in opremljanje vseh na novo nabavljenih
učbenikov. Naknadno pa smo porabili še tri dni za vse tiste dijake, ki so pozabili naročiti učbenike v
skladu, tako da smo jim razdelili naročilnice, preverili, kateri učbeniki so še na razpolago, jim te
razdelili in posredovali podatke za izdajo položnic računovodstvu.
V učbeniški sklad so vključeni učbeniki, ki so objavljeni v Katalogu učbenikov. Strokovni aktivi so
pripravili sezname posameznih učbenikov in delovnih zvezkov. Komplet učbenikov ali posamezne
učbenike iz učbeniškega sklada si lahko izposodijo dijaki, ki plačajo izposojnino – obrabnino
učbenikov. Dijaki si učbenike izposodijo za obdobje enega šolskega leta. Cena kompleta je odvisna od
programa in letnika in je usklajena s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov. V učbeniškem
skladu je dovolj učbenikov za vse dijake, ki si te izposoje želijo. Učbeniški sklad bomo s sredstvi, ki
jih pridobimo, še povečali zlasti s knjigami za domače branje in pripravo na maturo.
Za nabavo kompletov in novih boljših učbenikov smo porabili sredstva, ki jih pridobimo iz
izposojevalnine za posamezno leto.

24 ZAKLJUČEK
V letošnjem šolskem letu je pedagoško delo potekalo uspešno in po načrtih, tako da so bili cilji in
dejavnosti, zastavljeni v delovnem načrtu, v celoti realizirani; opravljene so bile še številne druge
dejavnosti, h katerim so nas povabili drugi in smo se tem povabilom z veseljem odzvali. Dobro počutje,
občutek sprejetosti, pestrost programa in mnoge dejavnosti so številnim dijakom omogočili doseganje
dobrih rezultatov in zadovoljstvo.
Ob tem se zahvaljujejo vsem za dobro sodelovanje.
Poročila učiteljev, strokovnih aktivov, krožkov, projektov in dejavnosti so sestavni del Letnega poročila
in so v arhivu šole.

Zapisala: Petra Vignjevič K.

Predsednica sveta šole:
Maja Krajnc

Ravnatelj:
Alojz Pluško
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