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1 Splošno 

 

Javni zavod Gimnazija Ptuj je bil ustanovljen na podlagi Sklepa o 

ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Gimnazija Ptuj, ki 

ga je sprejela Vlada Republike Slovenije na 28. seji 24. maja 2001.  

Ustanoviteljica javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Gimnazija Ptuj 

je Republika Slovenija. 

Ustanoviteljske pravice uresničuje Vlada Republike Slovenije. 

Ime javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda je Gimnazija Ptuj. 

Sedež šole je na Ptuju, Volkmerjeva cesta 15. 

Javni vzgojno-izobraževalni zavod Gimnazija Ptuj vodi ravnatelj Boštjan 

Šeruga, profesor zgodovine in sociologije. 

Pomočnica ravnatelja je Slavica Bratuša, profesorica nemščine. 

Organi šole:   

a) svet šole (13 članov, predsednica Anita Ekert), 

b) svet staršev (predstavniki oddelčnih skupnosti, predsednik Borut 

Fekonja), 

c) učiteljski zbor, 

d) oddelčni učiteljski zbori, 

e) razredniki, 

f) strokovni aktivi. 

 

Gimnazija Ptuj je bila ustanovljena za opravljanje vzgojno-izobraževalne 

dejavnosti, ki se opravlja kot javna služba na področju izobraževanja na 

podlagi izobraževalnih programov, ki jih v izvajanje določi minister, 
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pristojen za šolstvo. Druge dejavnosti, povezane z vzgojo in 

izobraževanjem, ki jih lahko opravlja, so določene s posebnim sklepom. 

 

S področja javne službe šola opravlja delo na naslednjih področjih: 

− srednješolsko splošno izobraževanje, 

− dejavnost knjižnic. 
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2. Vpis, učni uspeh, obisk, izpiti, vzgojna funkcija šole                               

2.1 Vpis 

 

V začetku šolskega leta 2019/2020 je bilo vpisanih  484 dijakov. 

Ob koncu šolskega leta je bilo vpisanih 483 dijakov,  med šolskim letom 

oz. ob koncu šolskega leta so se  3 dijaki prepisali v druge programe, 

predvsem v strokovno tehnično izobraževanje, 2 dijaka pa sta se 

vključila na novo. 

 

Tabela 1: Število vpisanih 

Letnik Vpisani 
2019/20 – 
september 

Izpisani Vključeni 
med 
letom 

Vpisani 2019/20 – 
 31. avgust 

1. 111 2 2 111 

2. 128 1  127 

3. 128   128 

4. 117   117 

skupaj 484 3 2 483 
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2.2 Učni uspeh 

 

Uspešnost dijakov je bila 98,4 % odstotna. 

Največ uspešnih je bilo v 2. letniku, kjer so vsi dijaki uspešno zaključili 

letnik. Iz strukture uspeha je razvidno, da uspešni dijaki dosegajo 

kakovostno znanje, saj je 75 % vseh dijakov doseglo odličen oz. prav 

dober uspeh. 

 

Graf 1: Uspeh šole ob koncu leta 
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Visok odstotek odličnih in prav dobrih dijakov je tudi v 4. letniku, kar 

povezujemo z dejstvom, da se dijaki zavedajo teže splošnega uspeha pri 

vpisu na univerzo in zahtev mature. 

Struktura uspeha po generacijah je enakomerno razporejena. Strukturo 

uspeha uspešno dopolnjuje tudi struktura povprečnih ocen za vse 

predmete v vseh letnikih, ki je pokazatelj relativno enakomerno 

porazdeljene ravni znanja pri dijakih. Povprečna ocena pri obveznih 

maturitetnih predmetih v vseh letnikih znaša 3,46. 

 

Graf 2 in 3: Struktura uspeha ob koncu leta 
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2.2.1 Rezultati mature 

 

V letošnji generaciji je od 115 dijakov uspešno opravilo maturo  91 % 

dijakov. Uspeh je kronalo 21 dijakov, ki so na maturi dosegli odličen 

uspeh (več kot 24 točk), zraven tega 2 zlata maturanta, to sta: Liza Likar 

in Tomaž Horvat. Povprečno število točk je bilo 20. 
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Graf 4: Dijaki po številu doseženih točk 
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2.2.2.  Izpiti 

 

17 dijakov je opravljalo popravne izpite. Največ negativnih ocen je bilo iz 

matematike. Največ dijakov je imelo negativno oceno pri enem predmetu 

(14). 6 dijakov je opravljalo dopolnilne izpite zaradi zdravstvenih težav. 

Uspešnost na popravnih izpitih je bila 94 % po vseh izpitnih rokih. 

 

 
Graf 5: Uspešnost na izpitih  
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2.3  Obisk 

 

Obisk je bil 94,5 odstoten.  

V zadnjih letih prejemamo veliko več obvestil o odsotnosti, ki jih napišejo 

starši, vzroki pa so najrazličnejše zdravstvene težave. Konstanta je tudi 

upad obiska v 3. in 4. letnikih. 

 
Graf 6: Obisk – šola 
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2.4. Uresničevanje vzgojne funkcije šole 

 

 

Ob analizah učno-vzgojne uspešnosti na konferencah učiteljskega zbora 

in na sestankih dijaške skupnosti smo šolsko leto ocenili kot zelo 

uspešno in aktivno. Med letom smo se posebej posvetili temam, ki so 

posredno vezane na oblikovanje mladostnikove samopodobe in 

zastavljanje ter doseganje ciljev osebnega razvoja posameznika: 

uresničevanje ciljev učnih načrtov in doseganje ustreznih standardov 

znanja, procesi preverjanja in ocenjevanja znanja, ustreznost metodičnih 

pristopov pri pouku, nivojsko zastavljen pouk nemščine kot 2. tujega 

jezika, uporaba sodobne informacijske tehnologije pri pouku, pomoč 

dijakom, ki imajo učne in druge težave (govorilne ure za dijake), 

motiviranje dijakov za uspešno delo, individualizirani programi za 

uspešne športnike, promocija šole v okolju, programi obveznih izbirnih 

vsebin. 

Vzgojno funkcijo šole, ki temelji na znanju kot vrednoti, temeljnih 

civilizacijskih vrednotah, spoštovanju človeka in sprejemanju 

drugačnosti, smo razvijali z dejavnostmi, ki so spodbujale sodelovalno 

delo, dobre medčloveške odnose in ustvarjale spodbudno šolsko okolje. 

Na vseh ravneh delovanja šole smo poudarjali odgovorno in dosledno 

upoštevanje pravil spoštljive medsebojne komunikacije.  

Izrekli smo predvsem začetne stopnje vzgojnih ukrepov. Vzgojni ukrepi 

so bili izrečeni predvsem zaradi neopravičenih ur.  

Med šolskim letom in ob koncu pouka smo izrekli  pohvale in podelili 

priznanja  dijakom, ki so dosegli izjemne učne uspehe (tudi maturitetne), 
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dobre rezultate na tekmovanjih v znanju in športu, za dijake, ki so 

sodelovali v šolskih projektih, raziskovalnih nalogah, soustvarjali šolske 

prireditve in predstave, pomagali sošolcem in vodili oddelčne skupnosti 

(predsedniki). Nagrado so  prejeli zlati maturanti. 

Posebno pozornost smo namenili šolanju na daljavo, s katerim smo se 

soočali od 16. marca naprej.  

Stopili smo v ta labirint, različno negotovi, a z izjemno motivacijo, 

zagnanostjo in polni energije. Kljub dvomom smo bili prepričani, da bomo 

v teh nekaj tednih, ki so pred nami, uspeli izpeljati  prilagojene učne 

načrte, prestopiti ovire, ki smo jih predvidevali.  Svoja pričakovanja do 

sebe in do dijakov smo  v začetku zaradi zagnanosti postavili previsoko.  

Pokazalo se je, da  dijaki ne zmorejo  takšnega tempa, da je bilo nekaj 

tehničnih težav in da jih je kar nekaj, ki so neodzivni  in se izmikajo 

šolskim obveznostim. Svoja pričakovanja smo nato znali uravnotežiti, 

zmogli smo najti pravo mero pri tempu dela in količini nalog,  individualno 

smo pristopali k vsem specifikam posameznika, pripravili smo veliko 

količino podpornega gradiva. 

 
Podpora dijakom pri učenju: 

• učna gradiva, posnetki, spletne povezave 

• digitalna knjižnica  

• strukturiranje dneva, načrtovanje učenja, spodbuda k odzivanju 

• samodisciplina NI ENAKO samo disciplina 

• realne skrbi: hipotetične skrbi (ohranjanje ravnovesja, omejevanje, 

spopadanje) 

• 7 dejavnosti – krožnik z duševno hrano za zdrave možgane 
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• zmote o učenju 

• pomen čustev pri učenju 

• negativna čustva, stališča in prepričanja pri učenju in kako jih preseči 

• 20 namigov za učinkovito učenje 

• kratki nasveti za boljše pomnjenje 

• tehnike pomnjenja in pripomočki 

 

Povratne informacije so bile dragoceni vir za naše nadaljnje delo, za 

vpogled v  čustvena stanja dijakov in njihova razmišljanja. Te povratne 

informacije smo pridobili preko 

 

kratkih vprašalnikov: 

• organizacija dneva, tedna pri pouku na daljavo, 

• obremenjenost in težave pri pouku na daljavo, 

• strah pred okužbo in virusom, 

• odsotnost komunikacije v živo, 

• obremenjenost pri učiteljih. 

 

• Zapisov: 

• kako preživljam in dojemam izolacijo in pouk na daljavo, 

• matura in jaz, 

• pozitivna spoznanja. 
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Dijaki s posebnimi potrebami 

V šolskem letu 2019/2020 je Gimnazijo Ptuj obiskovalo 8 dijakov 3. in 4. 

letnika z odločbami o statusu dijaka s posebnimi potrebami. S 6 dijaki 

smo sklenili pedagoško pogodbo za posamezna obdobja šolskega leta 

zaradi specifičnih zdravstvenih težav. Vse dijake smo spremljali in jim 

prilagajali individualiziran načrt v skladu z odločbami in s pedagoškimi 

pogodbami.  

 

Svetovanje, usmerjanje, razvojno vodenje, karierna orientacija 

Na individualni ravni smo v svetovalni službi intenzivno spremljali dijake, 

še posebej v času pouka na daljavo, ko je psihosocialno in 

razbremenilno pomoč potrebovalo veliko več dijakov. Izvedli smo 

posvetovalne  in svetovalne pogovore s starši in z učitelji. Za učitelje smo 

pripravili tudi podporno komunikacijo V letošnjem letu so odpadli  

intervjuji z novinci, saj je bil vpis izpeljan brezstično, razgovori za 

izpolnjevanje športnih pogojev za dijake, prijavljene v športni oddelek, pa 

so bili opravljeni po telefonu.   

Na skupinski ravni so bile izvedene razredne ure na temo oblikovanja 

razreda kot socialne skupine in karierne orientacije.  

V 1. letnikih smo izpeljali ure, namenjene povezovanju, komunikacijskim 

veščinam,  globalnemu učenju  in učenju učenja.  Dijake 2. letnikov smo 

usmerili v raziskovanje lastnih zmožnosti in interesov, preseganje 

stereotipov o duševnih motnjah.  V 3. letnikih smo izvedli informativne 

delavnice o študijskih možnostih in iskanju pravih informacij, o potrebah 

delodajalcev in o procesu sprejemanja odločitev.  Dijake 4. letnikov smo 
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seznanili z rokovnikom in s postopkom prijave na študijske programe, s 

posebnostmi študijskih programov in specifičnimi pogoji pri nekaterih 

programih. Izvedli smo karierni dan in obisk Informative. 

Dijaki 4. letnikov in zainteresirani dijaki 3. letnikov so se udeležili tudi 

informativnih dni na univerzah. 

O marca naprej so vse aktivnosti potekale preko MS teams, messenger 

video klicev, Zoom konferenc in telefona. 

 

 

 

 

 

 

 
2.5 Nagrade in  pohvale 

 
Tabela 3: Priznanja in nagrade 

Letnik 1.–4. letnik 

Priznanja in 

pohvale 

238 

  
  

Dijaki generacije 

 

V šolskem letu 2019/2020 sta bili za dijakinji  generacije izbrani Katarina 

Vaupotič in Urška Kiselak. Pohvale za posebne desežke sta prejela Eva 

Kuhar in Luka Černila. 

Za najboljšo dijakinjo Gimnazije Ptuj v MO Ptuj je bila izbrana dijakinja 

Urška Kiselak.  
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Reševanje pritožb 

V šolskem letu 2019/2020 smo pripombe dijakov, staršev in oddelčnih 

skupnosti sproti obravnavali na sestankih odgovornih organov in 

ustrezno reagirali.  

 

 

3 DEJAVNOSTI, DOSEŽKI  

 

Vseh dejavnosti in vsebinskih poročil nismo zajeli v poročilo, ker bi bilo 

preobširno, podrobno so predstavljeni na spletni strani www.gimptuj.si. 

 

Tekmovanja v znanju, natečaji in nemška jezikovna diploma (DSD) 

 

Dijaki Gimnazije Ptuj so sodelovali na tekmovanjih v znanju o sladkorni 

bolezni, kvizu o poznavanju Rudolfa Maistra, Čmrlj, akrobatika, v znanju  

logike, astronomije, matematike, fizike (šolsko), biologije (šolsko), 

geografije, zgodovine, nemščine, angleščine, francoščine, slovenščine 

(tekmovanje za Cankarjevo priznanje), na debatnem tekmovanju, na 

tekmovanju iz znanja kitajščine, potegovali so se za bralne značke pri 

tujih jezikih (nemščina, francoščina) in na natečajih različnih vladnih in 

nevladnih organizacij.  

 

 

 

 

http://www.gimptuj.si/
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ZLATA PRIZNANJA 
 

• slovenščina: Vida Glatz, Manja Dokl 

• razvedrilna matematika: Luka Hodnik, Gašper Vrtačnik 

• logika: Luka Hodnik, Bono Bezjak, Gašper Vrtačnik 

• sladkorna bolezen: Manja Dokl, Vida Glatz 

• nemščina: Špela Kukovec, Sara Rosalia Gutschi 

 

SREBRNA PRIZNANJA 

 

• logika: Zala Cebek, Lovro Lozinšek, Miha Mesarič, Vida Glatz 

• razvedrilna matematika: Maja Leskovar, Gal Zmazek 

• geografija: Pia Kramberger, Matija Berden Strelec, Ambrož 

Rodošek 

• slovenščina: Barbara Tement, Eva Žunkovič, Vida Glatz, Manja 

Dokl, Liza Likar, Matija Peršak, Gloria Šegula Šraj 

• nemščina: Sara Sakelšek 

• sladkorna bolezen: Matija Berden Strelec 

 

NATEČAJI IN RAZISKOVALNE NALOGE 

•  Alja Rozman in Mateja Golc (zlato regijsko priznanje za 

raziskovalno nalogo) 
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Mednarodni jezikovni certifikati 

V šolskem letu 2019/2020 je 6 dijakov opravilo nemško jezikovno 

diplomo DSD II (C1/B2)  in 22 dijakov  nemško jezikovno diplomo DSD I 

(A2/B1).  

Spremljevalne aktivnosti:  

•  5-dnevni jezikovni tabor na Pohorju, na katerem se dijaki 

pripravljajo na vse jezikovne spretnosti, ki jih je treba pokazati na izpitu, 

• slovesna podelitev diplom prejemnikov certifikata DSD I. 

 

 

Športna tekmovanja in športne dejavnosti 

Sodelovali smo na 10 športnih tekmovanjih (atletika, rokomet, košarka, 

nogomet, odbojka). 

Gimnazijo Ptuj obiskujejo oziroma so v tem šolskem letu zaključili šolanje 

tudi  številni uspešni športniki z izjemnimi rezultati: 

 Maja Makorič (tenis), Blaž Vidovič (tenis), Luka Milec (motokros), Nika 

Strašek (tenis), Andrej Majnik (kolesarstvo), Neli Hofman (nogomet). 

 

Športni dnevi 

Izpeljali smo jesenski, zimski in spomladanski športni dan. 

 

 

Projekti  

V preteklem šolskem letu je bilo izvedenih 34 projektov, naj jih navedemo 

samo nekaj: 

• Erasmus +  projekti: 

http://www.gimptuj.si/
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o  Evropa v gibanju  (Nemčija, Švedska in Litva) 

o A Cup of creativity ( Portugalska, Grčija, Italija) 

• RAST – Inkubator rasti 

• 6. UNESCO tek 

• EPAS 

• Digitalna knjižnica Gimnazije Ptuj 

• Prostovoljstvo 

• Razumevanje filma 

• Evropski dan jezikov 

• Podjetnost v gimnaziji 

• Ješt – Jeziki štejejo 

• Franček 

• Rastem s knjigo 

• EURO ŠOLA 

• Prostovoljci v sodelovanju z organizacijo Kulturweit 

• DAF- cup Hrvaška 

• SAFER 

• Ptujske zgodbe o kavi 

• Eksena 

• ANGLES 

• Teden umetnosti 

• UNESCO ASP-projekti 

• Dotik knjige 

• Kauč 

• Prešernijada 

http://www.gimptuj.si/


 Gimnazija Ptuj 
Volkmerjeva cesta 15 
2250 Ptuj 
Slovenija 
+386 (0)2 748 28 10                                                                                                 
+386 (0)2 748 28 28 

www.gimptuj.si 

info@gimptuj.si 

 

 

____________________________________________________________________________________________________ 
Gimnazija Ptuj je vpisana pri Okrožnem sodišču Ptuj, vložna številka 10972500, 

matična številka 1636855000, davčna številka 31808093, transakcijski račun 01100-6030725840 

• Tehniški dnevi za OŠ 

• Projektni dnevi 

• Informativni dan 

• Promocija Gimnazije Ptuj 

• 150 let Gimnazije Ptuj  

 

 

Ekskurzije 

• strokovna ekskurzija v Ljubljano 

• strokovna ekskurzija v primorsko Slovenijo 

• strokovna ekskurzija v Šempeter in Celje 

• strokovna ekskurzija v Auschwitz in Krakow 

• strokovna ekskurzija v München 

• strokovna ekskurzija na Dunaj 

• strokovna ekskurzija Strasbourg 

 

Mednarodne izmenjave 

V šolskem letu 2019/20120 je v mednarodnih in narodnih izmenjavah 

sodelovalo 34 dijakov: 

• Nemčija – Burghausen, Scheßlitz (6) 

• Švedska - Kinna (6) 

• Indija – New Delhi (10) 

 

 

 

http://www.gimptuj.si/
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Narodne izmenjave 

• narodna izmenjava z Gimnazijo Poljane 

• narodna izmenjavo z Gimnazijo Škofja Loka 

 

Tabori 

 DSD – Pohorje  

 Pevski zbor – intenzivne vaje Veržej 

 Zimski športni tabor za splošne oddelke Rogla  

 Zimski športni tabor Rogla  

 

Predavanja   

Organizirali smo predavanja z različnih področij: 

• J. P. Tomažič: Učinkovito učenje 

• prof. dr. Maja Laitgeb: Beljakovine v moki 

• Tilen Basle: Varstvo navadne čigre ob reki Dravi 

• N. Jazbec: Potovanje po svetu 

• A. Šteger in dr. I. Saksida: Pesem sem 

• A. Lamut: Cianotipija 

• dr. D. Zaviršek: Ozaveščanje spolne nedotakljivosti 

• K. Majerhof: Koncept ljubezni skozi zgodovino 

• Nega zob 

• Zavod Vozim: Še vedno vozim, vendar ne hodim 

• Nina Ana Jäger: Odgovornost dijaka 

• Jana Pertot: Čuječnost 

• Jana Pertot: Učinkovito učenje 

http://www.gimptuj.si/


 Gimnazija Ptuj 
Volkmerjeva cesta 15 
2250 Ptuj 
Slovenija 
+386 (0)2 748 28 10                                                                                                 
+386 (0)2 748 28 28 

www.gimptuj.si 

info@gimptuj.si 

 

 

____________________________________________________________________________________________________ 
Gimnazija Ptuj je vpisana pri Okrožnem sodišču Ptuj, vložna številka 10972500, 

matična številka 1636855000, davčna številka 31808093, transakcijski račun 01100-6030725840 

• Dr. Džemal Durič 

 

Dejavnosti za spodbujanje socialne in družbene angažiranosti 

dijakov 

• Sejem učbenikov in zapiskov 

• Sprehod varovancev Doma upokojencev Ptuj z invalidskimi vozički 

• Delavnica globalnega učenja #ZateZameZaSvet v sodelovanju z 

društvom Humanitas 

•  Delavnice v okviru projekta SAFER - School Act For Equal Rights. 

• Gledališko – grafitarska delavnica v okviru medkulturniih izmenjav 

z globalnim jugom Culpeer4Change 

• Kreativni natečaj na temo ciljev trajnostnega razvoja in pravic 

narave »Smo valovi istega morja, listje istega drevesa, rože istega 

vrta.« ~ Seneca s podnaslovom: Kakšne prihodnosti si želim?  

• MiniMUN Ljubljana 

• »Mi smo tukaj, pojdite z nami« - pohod z zelenimi baloni ob 

svetovnem dnevu cerebralne paralize (prostovoljstvo) 

• Karierni sejem poklicev in izobraževanja 

• Svečana prireditev ob svetovnem dnevu spomina na žrtve 

prometnih nesreč 

• Svetovni dan dijakov in študentov 

• Solidarnostna akcija zbiranja igrač in higienskih izdelkov za Rdeči 

križ 

• Mednarodna akcija pisanja apelov za Amnesty International 

• Delavnice v okviru mednarodnega dneva človekovih pravic 

http://www.gimptuj.si/
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• Prihodnost je lokalna –  Nefiks karierni dan (razgovor z županjo 

MO Ptuj) 

• Webinar Kako najti motivacijo za učenje? 

•  Delavnica: Kariera in pričakovanja delodajalcev 

• Delavnica: KAM in KAKO po srednji šoli? 

• Projekt MeWE – delavnice programa podpore mladim  

• Mind the Mind – delavnica za preseganje stereotipov o duševnem 

zdravju 

• Srečanje z vrstniki iz Zavoda dr. Marijana Borštnarja Dornava 

(prostovoljstvo) 

• Projekt MigratED 

• Solidarnostna akcija Zbiranje zamaškov za Luka iz Poljčan v 

sodelovanju s tekačem Bogomirjem Dolencem 

Kulturne prireditve – ogledi 

• Ogled filmov v okviru tedna LGBT 

• Ogled muzikala Figarova svatba na II. gimnaziji Maribor 

• Ogled predstave Hlapci 

• Filmski dan (ogled preko MS Teams): risani film Mali Princ, igrani 

film Ne bom več luzerka, dokumentarni film Zabave mojih staršev 

 

Gimnazijske produkcije 

• Podelitev DSD 1 diplom 

• Odprtje razstave Ptuj na starih razglednicah (v sodelovanju s 

Filatelističnim društvom Ptuj) 

• Slavnostna akademija ob 150 letnici Gimnazije Ptuj 

http://www.gimptuj.si/
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• Izid Zbornika ob 150-letnici Gimnazije Ptuj 

• Izid poštne znamke ob 150-letnici Gimnazije Ptuj (v sodelovanju s 

Filatelističnim društvom Ptuj) 

• Unescov tek  

• ANGLES: London, 1590 – or thereabouts 

• Glasbeni nastop na OŠ dr. Ljudevita Pivka 

• Proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti 

• Prešernijada 

 

Dogodki 

• Mirovniški festival ZLATI REZ 

• Dejavnosti v središču mesta ob evropskem dnevu jezikov 

• Svečana razglasitev najboljšega ljubezenskega pisma v republiki 

Sloveniji za leto 2019 v Preddvoru 

• Komemoracija ob spominski plošči na OŠ Olge Meglič 

• Dnevno opazovanje neba  - prehod Merkurja pred Soncem 

• Predstavitev Aerokluba Ptuj 

• MUN-konferenca v Kranju 

• Delavnica KO: Kaj pomeni biti zaposljiv? 

• Praznovanje kitajskega novega leta 

• Informativa 

• Daf CUP Zaprešič 

 

Promocija šole  

V šolskem letu 2019/2020 smo izdali naslednje šolske publikacije:  

http://www.gimptuj.si/
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− informativne kartice, 

− elektronsko publikacijo Prebliski (pregled in povzetek celoletnega 

dogajanja na šoli), 

− informativno zloženko, 

− šolske mape. 

Predstavili smo programe in dejavnosti naše šole: 

− na dnevu odprtih vrat za učence osnovnih šol, 

− na tržnicah poklicev na  23 osnovnih šolah,  

− na informativnem dnevu na Gimnaziji Ptuj. 

Predstavili smo se tudi v tematskih izdajah časopisov, ki so namenjene 

šolski populaciji, v Štajerskem tedniku, v časopisih Dnevnik in Večer in 

objavljali članke o uspehih naših dijakov v lokalnih medijih in na spletni 

strani šole, nekaj prispevkov o delu šole je pripravila PeTV.  

4 SODELOVANJE S STARŠI  

 
Sodelovanje s starši je zelo pomemben element delovanja naše šole. 

Prepričani smo, da starši, profesorji in dijaki skupaj prispevamo k 

uspešnemu delu mladostnika v šoli. Ugotavljamo, da se starši vedno bolj 

zavedajo potrebe po partnerskem odnosu do šole, pomembnosti 

sodelovanja v dejavnostih šole, podpirajo usmeritev šole in vse bolj 

prevzemajo soodgovornost za doseganje delnih in končnih rezultatov 

gimnazijskega izobraževanja svojih otrok. Sodelovanje je potekalo prek 

razrednikov, učiteljev posameznih predmetov, pedagoginje, ravnatelja in 

pomočnice ravnatelja. 

http://www.gimptuj.si/
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Organizirali smo roditeljske sestanke za vse letnike, na katerih smo 

predstavili dejavnosti šole in pravila delovanja. V vseh oddelkih smo 

organizirali roditeljske sestanke, na katerih so starši skupaj z 

razrednikom obravnavali teme in dele programa šole, ki so za starše 

pomembni. Starši so z razrednikom in drugimi učitelji v razredni 

skupnosti sodelovali na govorilnih urah in drugih individualnih pogovorih. 

V krog reševanja specifičnih problemov je bila vključena tudi šolska 

svetovalna služba. 

Roditeljski sestanki in govorilne ure pri razrednikih so bili dobro obiskani, 

ugotavljamo pa, da starši premalo izkoristijo govorilne ure pri učiteljih 

posameznih predmetov. 

Starši so bili izjemni partnerji pri izpeljavi narodnih in mednarodnih 

izmenjav. 

Svet staršev je na svojih sestankih odgovorno in učinkovito spremljal 

delovanje in razvoj šole, po zaključenem ocenjevalnem obdobju 

analiziral dosežke učencev (učni uspeh, uvrstitve dijakov na različnih 

tekmovanjih in drugih obšolskih dejavnostih), sprejel nadstandardne 

programe, spremljal delo razvojnega sklada in obravnaval aktualne 

dogodke na naši šoli, dajal pobude in predloge. 

 

 

 

 

http://www.gimptuj.si/
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5 KADRI 

V šolskem letu 2019/2020 je bilo na šoli zaposlenih 48 profesorjev. Na 

podlagi mednarodnih sporazumov so na šoli delali še učiteljica za 

kitajščino, učitelj za nemščino ter prostovoljka iz Nemčije. Navzočnost in 

sodelovanje tujih učiteljev pri pouku in v življenju šole vpliva pozitivno na 

kakovost pouka na šoli ter dodajata medkulturno dimenzijo. 

Izvedenih je bilo 31 medpredmetnih povezav, ki so zajele  celotno paleto 

gimnazijskega predmetnika. 

V državnih maturitetnih komisijah sodelujejo profesorji za geografijo, 

zgodovino in kemijo. 

Izobraževanje in izpopolnjevanje smo načrtovali na začetku šolskega 

leta v skladu z obveznostmi pedagoških delavcev. Učitelji so se udeležili 

vseh izobraževanj za maturo in seminarjev s svojega predmetnega 

področja, veliko pa se jih je odločilo za pridobivanje dodatnih znanj s 

področja pedagogike in psihologije, kjer so pridobili novo znanje za 

uspešnejše poučevanje in vodenje projektov. 

Nadaljevali smo izobraževanje strokovnih delavcev šole na področju 

vzgojno-izobraževalnega dela z dijaki s posebnimi potrebami. 

V okviru programov predmetnih aktivov so učitelji načrtovali svoja 

individualna izobraževanja in se udeležili več seminarjev, ki so bili 

organizirani zunaj šole, največkrat v Ljubljani in Mariboru.  

http://www.gimptuj.si/
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6 MATERIALNI POGOJI IN PREHRANA DIJAKOV 

 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport zagotavlja sredstva za 

delovanje šole v skladu z normativi in s standardi.  

Zbirko učil, učnih sredstev in učnih pripomočkov smo lahko razširili  s 

pomočjo prispevka staršev v razvojni sklad, finančnih ukrepov MIZŠ ter 

projekta SIO2020. Tako smo lahko nabavili računalniško opremo, avdio-

vizualne pripomočke, učila in učna gradiva, najnovejšo športno opremo 

in orodje ter najsodobnejšo knjižnično gradivo. 

Izjemno široko dejavnost dijakov so med drugim omogočila zbrana 

sredstva razvojnega sklada.  

V avli Šolskega centra Ptuj je bila urejena sodobna in primerna 

razdelilnica tople hrane. Dijaki Gimnazije Ptuj so lahko topli obrok 

prevzeli v jedilnici Šolskega centra. Za našo šolo ga je pripravljalo 

podjetje Slorest, ki je ustrezalo vsem predpisom in pravilom o pripravi in 

razdeljevanju hrane. 
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7  ZAKLJUČEK 

 

Oblike dela in življenje na šoli so bili organizirani tako, da so lahko učitelji 

in dijaki skupaj čim uspešneje izvajali dejavnosti, ki so sestavni del 

učnega procesa: pouk, obvezne izbirne vsebine, športne, kulturno-

umetniške, družboslovne, naravoslovne in raziskovalne dejavnosti. 

Uspešno smo si prizadevali vzbujati radovednost dijakov, širino in njihov 

smisel za napredek, drugačnost in strpnost, hkrati pa smo oblikovali 

njihov svetovni nazor in jih pripravljali na poklicno kariero ter pomen 

vseživljenjskega učenja. 

Glede na rezultate tega poročila smo prepričani, da smo bili v preteklem 

šolskem letu uspešni. Še vedno pa ostajajo izzivi in priložnosti za 

prihodnost.  

Seveda pa je bilo preteklo šolsko leto v številnih zadevah močno 

okrnjeno in prizadeto zaradi epidemije COVID-19.                                                                                                                   

 

Poročilo pripravil:      Boštjan Šeruga, ravnatelj 

                                                                                                                                                                          

Na Ptuju, 9. 9. 2020      

 

http://www.gimptuj.si/

