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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, predsednica Maja Majnik
Berghaus),
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, pristojen za šolstvo. Druge dejavnosti,
povezane z vzgojo in izobraževanjem, ki jih lahko opravlja, so določene s posebnim
sklepom.
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Šola opravlja delo javne službe na naslednjih področjih:
- srednješolsko splošno izobraževanje,
- dejavnost knjižnic.

____________________________________________________________________________________________________
Gimnazija Ptuj je vpisana pri Okrožnem sodišču Ptuj, vložna številka 10972500,
matična številka 1636855000, davčna številka 31808093, transakcijski račun 01100-6030725840

Gimnazija Ptuj
Volkmerjeva cesta 15
2250 Ptuj
Slovenija
(+386 (0)2 748 28 10
2+386 (0)2 748 28 28
www.gimptuj.si
info@gimptuj.si

2. Vpis, učni uspeh, obisk, izpiti, vzgojna funkcija šole
2.1 Vpis
V začetku šolskega leta 2020/2021 je bilo vpisanih 499 dijakov.
Ob koncu šolskega leta je bilo vpisanih 497 dijakov,

med šolskim letom so se

preusmerili 4 dijaki, ob koncu šolskega leta se je 10 dijakov prepisalo v druge
programe, 2 dijaka pa sta se vključila med šolskim letom.

Tabela 1: Število vpisanih

Letnik

Izpisani

1.

Vpisani 2020/21
– september
130

2.

106

2

3.

127

127

4.

129

129

5. a

7

7

skupaj

499

2

4

Vključeni
med letom
2

Vpisani 2020/21 –
31. avgust
130
104

2

497
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2.2 Učni uspeh
Uspešnost dijakov je bila 96,7%.
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 pokazateljica relativno enakomerno porazdeljene ravni znanja pri dijakih.
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Graf 2: Struktura uspeha ob koncu leta
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2.2.1 Rezultati mature
V letošnji generaciji je od 116 dijakov uspešno opravilo maturo 95 % dijakov. Uspeh
je kronalo 27 % dijakov, ki so na maturi dosegli odličen uspeh (več kot 24 točk),
zraven tega 7 zlatih maturantov, to so: Jure Glodež, Eva Vidovič, Jaka Horvat,
Špela Kukovec, Gal Zmazek, Matej Kolednik, Zala Veselič. Povprečno število točk
je bilo 21.

____________________________________________________________________________________________________
Gimnazija Ptuj je vpisana pri Okrožnem sodišču Ptuj, vložna številka 10972500,
matična številka 1636855000, davčna številka 31808093, transakcijski račun 01100-6030725840

Gimnazija Ptuj
Volkmerjeva cesta 15
2250 Ptuj
Slovenija
(+386 (0)2 748 28 10
2+386 (0)2 748 28 28
www.gimptuj.si
info@gimptuj.si

Graf 3: Dijaki po številu doseženih točk

2.2.2. Izpiti
35 dijakov je opravljalo popravne izpite. Največ negativnih ocen je bilo iz matematike.
Največ dijakov je imelo negativno oceno pri enem predmetu (25). 5 dijakov je
opravljalo dopolnilne izpite zaradi zdravstvenih težav. Uspešnost na popravnih izpitih
je bila po vseh izpitnih rokih 95 % .
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Graf 4: Uspešnost na izpitih
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2.3 Obisk
Obisk je bil 94,6%.
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 5: 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, 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. Ti 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), dobre rezultate na
tekmovanjih v znanju, 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 19.
oktobra naprej.
Stopili smo v ta labirint, različno negotovi, a z izkušnjami iz spomladanskega
obdobja, z izjemno motivacijo, zagnanostjo in polni energije. Kljub dvomom smo bili
prepričani, da bomo v časih, ki so pred nami, uspeli izpeljati prilagojene učne načrte,
prestopiti ovire, ki smo jih predvidevali. Pričakovanja profesorjev in dijakov smo znali
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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, kratki nasveti za
boljše pomnjenje, zmote o učenju, pomen čustev pri učenju, negativna čustva,
stališča in prepričanja pri učenju in kako jih preseči, namigi za učinkovito učenje
tehnike pomnjenja in pripomočki.

Povratne informacije so bile dragoceni vir za naše nadaljnje delo, za vpogled v
čustvena stanja dijakov in njihovo razmišljanje. Smo pa v tem šolskem letu zaznali
porast individualnih čustvenih težav, saj se je varno šolsko okolje prestavilo za
domače jedilne in pisalne mize, velikokrat tudi improvizirane. Veliko je bilo
mladostnikov, ki se v tej novi stvarnosti niso najbolje znašli.
Vrnitev v šolo je bila najbolj stresni del šolskega leta in je zahtevala veliko
strokovnega in avtonomnega premisleka ter oceno, kaj je nujno, kar dijaki potrebujejo
za uspešno nadaljevanje, in, kaj lahko zanemarimo ali postavimo v drug kontekst.

Dijaki s posebnimi potrebami
V šolskem letu 2020/2021 je Gimnazijo Ptuj obiskovalo 5 dijakov 3. in 4. letnika in 6
dijakov 1. letnika z odločbami o statusu dijaka s posebnimi potrebami. S 7 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.
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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 smo
izpeljali intervjuje in vpis v 1. letnik v živo, razgovori za izpolnjevanje športnih pogojev
za dijake, prijavljene v športni oddelek, so bili opravljeni po telefonu. Velik izziv sta
predstavljala priprava na likovni preizkus nadarjenosti in izvedba likovnega preizkusa
zaradi epidemije Covid-19.
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 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 na daljavo.
Dijaki 4. letnikov in zainteresirani dijaki 3. letnikov so se udeležili tudi informativnih
dni na univerzah na daljavo.
Večina aktivnosti je potekalo preko MS teams, messenger video klicev, konferenc
Zoom in telefona.
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2.5 Nagrade in pohvale
Tabela 3: Priznanja in nagrade

Letnik
Priznanja in pohvale

1.–4. letnik
159

Dijaki generacije

V šolskem letu 2020/2021 sta bila za dijaka generacije izbrana Vida Glatz in Gal
Zmazek. Pohvale za posebne desežke so prejeli Mateja Golc, Sara Rosalia Gutschi
in Miha Gregorec. Dijaka športnika generacije sta bila Zala Cunk in Žiga Kovačič.
Za najboljšega dijaka Gimnazije Ptuj v MO Ptuj je bil izbran dijak Gal Zmazek.

Reševanje pritožb
V šolskem letu 2020/2021 smo pripombe dijakov, staršev in oddelčnih skupnosti
sproti obravnavali na sestankih odgovornih organov in ustrezno reagirali.
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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.
V preteklem šolskem letu so bile dejavnosti zaradi dolgotrajnega pouka na daljavo in
za tem številnih epidemioloških ukrepov v precejšnji meri okrnjene,
Tekmovanja v znanju, natečaji in nemška jezikovna diploma (DSD)
Dijaki Gimnazije Ptuj so sodelovali na tekmovanjih v znanju o sladkorni bolezni, v
znanju

logike, astronomije, matematike, fizike, biologije, geografije, zgodovine,

angleščine, francoščine, slovenščine (tekmovanje za Cankarjevo priznanje),
potegovali so se za bralne značke pri tujih jezikih (nemščina, francoščina) in na
natečajih različnih vladnih in nevladnih organizacij.
Izvedli smo 9 šolskih tekmovanj, ki se jih je udeležilo 288 dijakov. Udeležili smo se 3
področnih /regijskih tekmovanjih s 50 dijaki ter 11 državnih tekmovanjih s 56 dijaki
DOSEŽKI DIJAKOV:
–

105 bronastih priznanj

–

27 srebrnih priznanj

–

12 zlatih priznanj
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ZLATA PRIZNANJA
PODROČJE TEKMOVANJA

DOBITNIKI PRIZNANJ

MENTOR

1.

Slovenščina

Lara Kolar

Marija Mir Milošič

2.

Logika

Gašper Vrtačnik

Aktiv matematike

3.

Razvedrilna matematika

Barbara Kropec

Aktiv matematike

4.

Razvedrilna matematike

Luka Hodnik

Aktiv matematike

5.

Matematični kenguru in Vegovo
tekmovanje

Gal Zmazek

Aktiv matematike

6.

Biologija

Matija Berden Strelec

Irena Ljubec
Alenka Valentin

7.

Fizika

Matija Berden Strelec

Viktor Vidovič

8.

Kemija

Matija Berden Strelec

Boris Zmazek

9.

Znanje o sladkorni bolezni

Matija Berden Strelec

Irena Ljubec

10.

Znanje o sladkorni bolezni

Manja Dokl

Irena Ljubec

11.

Angleščina za 2. letnike (video)

Miha Godicelj
Rok Fakin
Filip Verdenik
Jan Miklošič
Nino Šegula

Romana Zelenjak

12.

Angleščina za 3. letnike

Matija Peršak

Brigita Vertič Kumer
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SREBRNA PRIZNANJA
PODROČJE TEKMOVANJA

DOBITNIKI PRIZNANJ

MENTOR

1.

Slovenščina

Sandro Čeh

Anita Ekert

2.

slovenščina

Gaja Železnik

Anita Ekert

3.

Slovenščina

Vanessa Repič

Marija Holc

4.

Slovenščina

Vida Glatz

Alenka Plohl Podgorelec

5.

Slovenščina

Rebeka Pernat

Alenka Plohl Podgorelec

6.

Slovenščina

Manja Dokl

Vida Vidovič

7.

Logika

Barbara Kropec

Aktiv matematike

8.

Logika

Luka Hodnik

Aktiv matematike

9.

Logika

Gal Zmazek

Aktiv matematike

10.

Razvedrilna matematika

Sandro Čeh

Aktiv matematike

11.

Razvedrilna matematika

Maja Leskovar

Aktiv matematike

12.

Razvedrilna matematika

Gal Zmazek

Aktiv matematike

13.

Matematični kenguru in Vegovo

Barbara Kropec

Aktiv matematike

Aljaž Habjanec

Aktiv matematike

Luka Hodnik

Aktiv matematike

Maja Leskovar

Aktiv matematike

tekmovanje
14.

Matematični kenguru in Vegovo
tekmovanje

15.

Matematični kenguru in Vegovo
tekmovanje

16.

Matematični kenguru in Vegovo
tekmovanje
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17.

Matematični kenguru in Vegovo

Lovro Lozinšek

Aktiv matematike

Žiga Kovačič

Aktiv matematike

Sandro Čeh

Irena Ljubec

tekmovanje
18.

Matematični kenguru in Vegovo
tekmovanje

19.

Biologija

Alenka Valentin
20.

Biologija

Eva Žunkovič

Irena Ljubec
Alenka Valentin

21.

Fizika

Matej Kolednik

Viktor Vidovič

22.

Fizika

Maja Leskovar

Viktor Vidovič

23.

Fizika

Gal Zmazek

Viktor Vidovič

24.

Kemija

Tin Šoškič

Peter Luknjar

25.

Kemija

Gal Zmazek

Peter Luknjar

27.

Znanje o sladkorni bolezni

Pia Kramberger

Irena Ljubec

Mednarodni jezikovni certifikati
V šolskem letu 2020/2021 je 24 dijakov pridobilo nemško jezikovno diplomo DSD I
(A2/B1) ter 1 dijakinja TELC C1.
Športna tekmovanja in športne dejavnosti
V tem šolskem letu šolska športna tekmovanja zaradi epidemioloških ukrepov v
večini primerov niso bila izvedena.
Gimnazijo Ptuj obiskujejo oziroma so v tem šolskem letu zaključili šolanje tudi
številni uspešni športniki z izjemnimi rezultati:
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Blaž Vidovič (tenis), Nika Strašek (tenis), Andrej Majnik (kolesarstvo), Arwen
Nylander (hokej), Nika Milošič (odbojka) in številni drugi.
Športni dnevi
Izpeljali smo jesenski, zimski in spomladanski športni dan.

Projekti
V preteklem šolskem letu smo aktivno sodelovali v več kot 33 projektih, naj jih
navedemo samo nekaj:
PROJEKT

VODJA

UDELEŽENCI

1.

Podjetnost/Podvig

Branka Šijanec

Vsi dijaki šole

2.

Erasmus+ - Europe in motion

Renata Merc Furman

8 dijakov

Branka Šijanec
3.

Širimo solidarnost/Pisanje razglednic

Branka Šijanec

49 dijakov 2.B in
2. C

4.

Teden pisanja z roko

Marija Holc

100 dijakov

Vida Vidovič
Alenka Plohl Podgorelec
5.

Projekt prostovoljstva s Špajzo

Branka Šijanec

5 dijakinj 1. letnikov

6.

Rastem s knjigo

Jelka Kosi

1. letniki

7.

Franček

Marija Holc

1. A, 1.B, 1. C, 1. U, 2.C,
2. DŠ, 3. B, 3. C

8.

JeŠt

Anita Ekert

zainteresirani dijaki

9.

Kauč

Jelka Kosi

Zainteresirani dijaki
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10.

Erasmus+ - No man is an island

Aleksandra Pal

14 dijakov

11.

Prostovoljci v sodelovanju z organizacijo

Renata Merc Furman

Vsi dijaki

Kulturweit in nemško komisijo za Unesco
12.

FAZ Jugend schreibt (Mladina piše)

Dobrina Voršič Rajšp

8 dijakov

13.

Učenec poučuje

Irena Ljubec

2 dijaka

14.

Dan Zemlje

Irena Ljubec

2 oddelka

Alenka Valentin
15.

Krvodajalstvo

Alenka Valentin

4. letniki

16.

EPAS

Alenka Baum

21 dijakov

Sandra Kupčič Toplak
17.

Natečaj Župančičeva frulica

Vida Vidovič

1 dijakinja

18.

Natečaj Najboljše ljubezensko pismo

Marija Holc

10 prispevkov

Marija Mir Milošič
Anita Ekert
19.

Evropa v šoli

Sandra Kupčič Toplak

20.

AI – pisanje apelov

Aleksandra Pal

60 dijakov

22.

Nefix – karierni dan

Darja Rokavec

Vsi dijaki 3. letnikov

23.

Karierna orientacija – delavnica Življenjepis

Darja Rokavec

Vsi dijaki 3. letnikov

Alenka Baum
24.

Digitalna knjižnica

Jelka Kosi

25.

Borza znanja

Jelka Kosi

/

Samo M. Strelec
26.

MigratED

Aleksandra Pal

2.A

Darja Rokavec
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27.

Hiša za otroke – Združenje za moč

Darja Rokavec

3. d

Sandra Kupčič Toplak
28.

ACF projekt

Darja Rokavec

učitelji

29.

Interaktivno, moderno, animirano –

Renata Merc Furman

40 dijakov

Informativni dan 2021

Darja Rokavec

30.

Promocija Gimnazije Ptuj

Ekipa za promocijo

20 dijakov

31.

ANGLES

Aleksandra Pal

25 dijakov

Romana Zelenjak
32.

7. UNESCO tek

Boris Zmazek

Vsi dijaki

33.

Globalno učenje- delavnice

Darja Rokavec

Vsi dijaki 1. letnikov

ZateZameZasvet

Ekskurzije
V šolskem letu 2020/2021 smo izpeljali precej manj ekskurzij kot v preteklih letih, ker
je bila posledica epidemije Covid-19. Izpeljati smo uspeli:

1.

STROKOVNA EKSKURZIJA

UDELEŽENCI

VODJA

Slovensko Primorje (GEO na maturi)

maturanti GEO

Janja Terbuc
Igor Šeruga

2.

Ljubljana (UZG na maturi)

Maturanti UZG

Estera Jelenko

3.

Šempeter/Celje

2. A. in 2. B

Estera Jelenko
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Mednarodne izmenjave
V šolskem letu 2020/2021 smo večino aktivnosti v mednarodnih projektih izpeljali na
daljavo, izmenjave, ki so sestavni del mednarodnih projektov, so se prestavile na leto
2022, saj se je tudi izvedba projektov Erasmus+ podaljšala.

Narodne izmenjave
V šolskem letu 2020/21 smo izpeljali zgolj en del narodne izmenjave umetniškega
oddelka z Gimnazijo Celje Center. Izmenjavo je vodila prof. Renata Merc Furman.
Izmenjava je bila vsebinsko namenjena predvsem izmenjavi izkušenj pri delu z
umetniškimi oddelki.
Tabori
Vsi načrtovani tabori so v šolskem letu 2020/21 zaradi epedemije Covid-19 odpadli.
Predavanja
Organizirali smo predavanja z različnih področij:
NASLOV PREDAVANJA

UDELEŽENCI

1.

Hiša za otroke

3. D

2.

Zavod Vozim – delavnice o trajnostni

3. letniki

PREDAVATELJ

mobilnosti
3.

Inženirstvo za prihodnost

prof. dr. Zdravko Kravanja

4.

Fluor - najbolj (elektro)negativen in

dr. Melita Tramšek in dr. Maja

reaktiven element

Ponikvar

5.

Robot.si

-

Začetki

slovenske

dr. Orest Jarh

industrijske robotike
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Delavnice

NASLOV DELAVNICE

UDELEŽENCI

1.

ZateZameZasvet

1. letniki

2.

Življenjepis

3. letniki

3.

MigratED

2. letniki

4.

Hiša za otroke

3. D

5.

Erasmus+ - No man is an island

6.

ACF projekt

7.

Izdelava novoletnih voščilnic

učitelji

Medpredmetne povezave
V šolskem letu 2020/21 smo izvedli medpredmetne povezave pri naslednjih
predmetih in letnikih:

TEMA/PREDMET

ODDELKI

1.

Dramoris

1. U

2.

Fotografiranj gledališki vaj

1. U

3.

Vzgoja za solidarnost

3. letniki

4.

Rastem s knjigo (KIZ-SLO)

1. letniki

5.

UZG - LIS

1. letniki
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6.

KIZ - ZGO

maturanti

7.

KIZ - GEO

maturanti

8.

FRA - GEO

3. D in 3. Š

9.

NEM - DSD

Timske ure s prostovoljko in
programskim učiteljem

10.

MAT - INF

1. C in 1. Š

Druge dejavnosti
• Srečanje mladih raziskovalcev
• Sodelovanje na natečajih
• Evropski dan jezikov
• Virtualna razstava ptujskih gimnazijcev
• Virtualna galerija 1. U
• Kviz Remembering Shakespeare
• Matematični vikend
• Climate changemakers
• Promocija umetniškega oddelka
• Promocijski film šole
• Obisk nemške veleposlanice na Gimnaziji Ptuj
• Prešernijada
• Oblikovanje in izdelava voščilnic
• Sodelovanje z različnimi institucijami
• Obeležitev UNESCO ASPnet in drugih svetovnih dnevov:
o Dan za prijaznost
o Pravica do izobraževanja
o Dan strpnosti
o Dan OZN
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o Dan človekovih pravic
Dijaška skupnost
V šolskem letu 2020/21 je s svojo aktivno vlogo pomagala pri sooblikovanju pozitivne
šolske klime. Dijaška skupnost je v šolskem letu 2020/21 organizirala naslednje
dogodke:
•

celoletni projekt Tutorstva za 1. letnike v sodelovanju s Klubom ptujskih
študentov

•

debata in priprava na regionalni posvet Dijaške organizacije Slovenije na temo
izvedbe mature 2021, 24.11. 2020

•

delavnice po oddelkih 3. letnikov za Nefiksov karierni dan, 8.1. 2021

•

Nefiksov karierni dan, 12.1. 2021

•

turnir iger za sprostitev dijakov med delom na daljavo, 5. 3. 2021

•

usklajevalni sestanek ZRS Bistre Ptuj za projekt TalentMagnet, 11. 3. 2021

•

oddaja naročila šolskih puloverjev, 31. 3. 2021

•

razdelitev prispelih puloverjev, 11. 6.-22. 6. 2021

Pedagoška opažanja o pouku na daljavo
Ob koncu šolskega leta smo posebno pozornost namenili analizi pouka na daljavo
skozi prizmo pedagoških opažanj. Gre predvsem za opažanja posameznih aktivov in
pedagoških delavcev ob koncu pouka. Ugotovitve so lahko dobra podlaga za
poglobljene pedagoške analize in iztočnice za evalvacijo.
Kot pozitivne plati poučevanja, komuniciranja in ocenjavanja so izpostavili:
- gradiva so didaktično bolj dodelana,
- uporaba različnih metodičnih pristopov,
- dijaki lahko posnetke predavanj večkrat pogledajo,
- veliko ilustrativnega materiala in gradiva,
- učenje boljše organizacije in strukturiranja časa,
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- dijaki so prej in hitreje poiskali pomoč, če so bili v stiski, ker so jim kanali, ki so jih
upobljali v pouku na daljavo, bližje,
- nekateri dijaki se bolj izpostavijo, kot bi se v razredu.
Kot slabosti poučevanja, komuniciranja in ocenjavanja pouka na daljavo je bilo
izpostavljeno:
- odsotnost neposredne komunikacije,
- odvisnost od tehnologije,
- bistveno manj je povratnih informacij,
- težko je aktualizirati tematiko, saj dijaki zelo redko aktivno sodelujejo razpravi,
- zlasti velika je težava pri tujih jezikih zaradi težje komunikacije, dialogov,
- utrjevanje in ponavljanje ni enako kot v šoli,
- pomanjkanje osebnega stika.

Promocija šole
V šolskem letu 2020/2021 smo izdali naslednje šolske publikacije:
- Informativno brošuro za umetniški oddelek,
- 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 virtualnih tržnicah poklicev in na video konferencah na 25 osnovnih šolah,
- na virtualnih srečanjih s starši in na virtualnem 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.
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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.
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, spremljal delo razvojnega sklada in obravnaval aktualne dogodke na naši
šoli, dajal pobude in predloge.
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5 KADRI
V šolskem letu 2020/2021 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.
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, s čimer so pridobili
novo znanje za uspešnejše poučevanje in vodenje projektov.
Nadaljevali smo izobraževanje strokovnih delavcev šole pri vzgojno-izobraževalnem
delu 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.

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.
Preko razpisa Arnesa smo prejeli prenosne računalnike. Za zagotavljanja boljših
pogojev dela v času epidemije Covid-19 smo v učillnice namestili stacionarne
računalnike in kamere. V pomoč pri doseganju učnih ciljev smo za delo umetniškega
oddelka nabavili ustrezno avdio-vizualno tehnologijo in računalniško opremo.
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Izjemno široko dejavnost dijakov so med drugim omogočila zbrana sredstva
razvojnega sklada.
Dijaki Gimnazije Ptuj so zaradi epidemioloških ukrepov malicali v matičnih učilnicah.
Za našo šolo ga je pripravljalo podjetje Slorest, ki je ustrezalo vsem predpisom in
pravilom o pripravi in razdeljevanju hrane.

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 na več področjih močno okrnjeno in prizadeto
zaradi epidemije COVID-19.
Poročilo pripravil:

Boštjan Šeruga, ravnatelj

Na Ptuju, 9. 9. 2021
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