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1

UVOD

1.1

Vizija in poslanstvo
Pred Ekonomsko šolo Murska Sobota je 79 šolsko leto delovanja. Sledimo začrtani viziji:

"Postali bomo središče odličnosti na področju vzgoje in izobraževanja za regijo in širše. Odličnost
bomo dosegali z razvijanjem znanja med dijaki, učitelji in celotnim osebjem na šoli. Dijakom bomo
posredovali kompetenčna in praktično uporabna znanja v inovativnih učnih okoljih".
Gradimo na medsebojnem zaupanju, odgovornosti, spoštovanju, komunikativnosti, inovativnosti,
etičnosti in odprtosti. Spodbujamo ustvarjalnost, kritičnost, samostojnost, iniciativnost in solidarnost. Še
posebej skrbno negujemo občutek pripadnosti, kar dosegamo s strokovnim izvajanjem predpisanih
programov, z zagotavljanjem kakovostne izobrazbe in razvijanjem lastnih, za šolo prepoznavnih
dejavnosti, ob katerih lahko vsak posameznik v polni meri razvije svoj osebnostni in poklicni potencial. Ob
tem pa želimo intenzivneje slediti potrebam gospodarstva in družbe ter izobraževati za družbeno in
gospodarsko upravičene, iskane in deficitarne izobraževalne programe.
Ekonomska šola Murska Sobota je javni vzgojno-izobraževalni zavod, kjer se zavzemamo za:






1.2

uresničevanje ciljev in doseganje standardov znanja, predpisanih z učnimi načrti in katalogi znanja
za posamezne programe,
pouk, zasnovan na sodobnih metodah dela,
razvijanje partnerskega odnosa med dijaki, učitelji in starši,
spodbujanje avtonomnosti in strokovne odgovornosti zaposlenih,
spoštovanje vsakega posameznika.

Razvojne prioritete šole

V skladu z razvojnimi smernicami, vizijo in poslanstvom šole smo pripravili razvojne prioritete šole za
naslednje petletno obdobje:















strokovno izvajanje programov srednjega strokovnega, poklicno-tehniškega in srednjega
poklicnega izobraževanja ter strokovne gimnazije,
uvajanje sodobnih učnih strategij - didaktičnih sprememb v pouk,
ustvarjanje inovativnih učnih okolij,
izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev za timsko delo, medpredmetno povezovanje
in avtentični pouk,
spodbujanje in krepitev kritičnega prijateljevanja učiteljev,
skrb za stalno profesionalno usposabljanja strokovnih delavcev - razvoj človeških virov in
vseživljenjsko učenje,
dvig digitalne pismenosti zaposlenih,
poudarek na povezovanju teoretičnega in praktičnega izobraževanja,
promocija vzgojno - izobraževalnih programov in poklicev, ki jih izvaja šola,
spodbujanje raziskovalne dejavnost učiteljev in dijakov,
spodbujanje dijakov za sodelovanje na različnih tekmovanjih,
šolski razvojni projekti,
vključevanje v različne nacionalne in mednarodne projekte,
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vključevanje v projekte Eko šole in Zdrave šole,
skrb za urejeno in prijazno šolo – sodelovanje v projektu TZS »Moja dežela lepa in gostoljubna«,
izvajanje programa za delo z nadarjenimi dijaki,
delo z dijaki z odločbo o usmeritvi,
razvojno načrtovanje,
spodbujanje učiteljev in dijakov za sodelovanje v šolskih razvojnih projektih,
učenje učenja – usmerjeno v dijake,
dvig bralne pismenosti pri dijakih,
spodbujanje kritičnega mišljenja pri dijakih,
spodbujanje prostovoljstva pri dijakih in zaposlenih,
vključenost šole v kulturna dogajanja v regiji,
stalna skrb za prepoznavnost šole v javnosti,
skrb za kakovost vzgojno-izobraževalnega dela in samoevalvacija,
trajnostni razvoj,
razvijanje ključnih kompetenc,
inovativnost in ustvarjalnost.

V šolskem letu 2017/18 bomo posebno skrb posvetili:
 »Razvoju in udejanjanju inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih
kompetenc« s projektoma:
 Bralna pismenost in razvoj slovenščine,
 Naravoslovna in matematična pismenost: spodbujanje kritičnega mišljenja in reševanja
problemov.
 razvoju sistema dela z nadarjenimi dijaki,
 nadaljevanju samoevalvacije dela šole,
 pripravi delavnic za osnovnošolce,
 promocijskim dejavnostim šole.

1.3

Organiziranost šole in vzgojno-izobraževalni programi

Ekonomska šola Murska Sobota ima po ustanovitvenem aktu dve organizacijski enoti:

EKONOMSKA ŠOLA MURSKA
SOBOTA
VIŠJA
STROKOVNA
ŠOLA

Programi:
 Ekonomist
 Informatika

SREDNJA ŠOLA IN
GIMNAZIJA

Programi:
 Ekonomska gimnazija
 Ekonomski tehnik - ssi
 Logistični tehnik - ssi
 Ekonomski tehnik - pti
 Trgovec - spi
 Administrator - spi
 Poklicni tečaj -io
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Šola je verificirana za izvajanje naslednjih vzgojno-izobraževalnih programov oziroma poklicev, vpisanih v
razvid:

PROGRAM

POKLIC

Ekonomska gimnazija
Maturitetni tečaj
Logistični tehnik (srednje strokovno izobraževanje)
Ekonomski tehnik (srednje strokovno izobraževanje)
Ekonomski tehnik (poklicno-tehniško izobraževanje)
Poklicni tečaj
Trgovec (srednje poklicno izobraževanje)
Administrator (srednje poklicno izobraževanje)

1.4

Logistični tehnik - V. stopnja
Ekonomski tehnik - V. stopnja
Ekonomski tehnik - V. stopnja
Ekonomski tehnik - V. stopnja
Prodajalec - IV. stopnja
Administrator – IV. stopnja

Obseg dejavnosti šole

V tem šolskem letu je v izobraževanje vključenih 247 dijakov. Šola ima 5 mladinskih oddelkov in 12 skupin.

1.4.1 Dijaki po oddelkih in smereh izobraževanja
A. Prvi letniki
Program
Ekonomska gimnazija
Ekonomski tehnik (ssi)
Logistični tehnik (ssi)
Trgovec (spi)
ODDELKOV/SKUPIN

B. Drugi letniki
Program
Ekonomska gimnazija
Ekonomski tehnik (ssi)
Logistični tehnik (ssi)
Trgovec (spi)
ODDELKOV/SKUPIN

C. Tretji letniki
Program

Poklic
Ekonomski tehnik
Logistični tehnik
Prodajalec

Poklic
Ekonomski tehnik
Logistični tehnik
Prodajalec

Poklic

Razredi
1. A
1. C
1. D
1. E
2/2

Razredi
2. A
2. C
2. D
2. E
2/2

DIJAKI
SKUPAJ

ŽENSKE

16
27
25
9
77

12
22
11
4
49

DIJAKI
SKUPAJ
ŽENSKE
18
17
9
17
61

Razredi

8
14
4
13
39

DIJAKI
SKUPAJ
ŽENSKE

PRVI TUJI JEZIK
NEM 1
ANG 1
5
9
10
7
31

11
18
15
3
47

PRVI TUJI JEZIK
NEM 1
ANG 1
5
6
2
8
21

13
11
7
9
40

PRVI TUJI JEZIK
NEM 1
ANG 1

Ekonomska gimnazija
Ekonomski tehnik (ssi)

Ekonomski tehnik

3. A
3. C

8
23

7
15

3
11

5
12

Logistični tehnik (ssi)

Logistični tehnik

3. D

13

4

7

6

Trgovec (spi)
ODDELKOV/SKUPIN

Prodajalec

3. E
1/3

12
56

9
35

8
29

4
27
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Č. Četrti letniki
Program
Ekonomska gimnazija
Ekonomski tehnik (ssi)
Logistični tehnik (ssi)
Ekonomski tehnik (pti)
ODDELKOV/SKUPIN

D. Peti letniki
Program
Ekonomski
tehnik (pti)
ODDELKOV/SKUPIN

Poklic/smer
Ekonomski tehnik
Logistični tehnik
Ekonomski tehnik

Poklic/smer
Ekonomski tehnik

Razredi

D I JA K I
SKUPAJ
ŽENSKE

PRVI TUJI JEZIK
NEM 1
ANG 1

4. A

10

8

5

5

4. C
4. D
1. G
0/4

14
16
6
46

10
4
5
27

7
6
2
20

7
10
4
26

Razredi

D I JA K I
SKUPAJ
ŽENSKE

PRVI TUJI JEZIK
NEM 1
ANG 1

2. G

6

3

1

5

0/1

6

3

1
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1.4.2 Izobraževanje odraslih
ORGANIZACIJA IN IZVEDBA IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH
 Organizatorica izobraževanja odraslih: Darja Horvat
 Referat za izobraževanje odraslih: Nataša Škraban
 Andragoški zbor
Izobraževanje odraslih poteka po naslednjih javno veljavnih izobraževalnih programih:









Ekonomska gimnazija
Ekonomski tehnik- ssi
Ekonomski tehnik- pti
Poklicni tečaj - ekonomski tehnik
Logistični tehnik - ssi
Trgovec - spi
Administrator - spi
Maturitetni tečaj

Načini poteka izobraževanja: samoizobraževanje, skupinsko ob zadostnem številu prijav oz. kombinirano:
vključitev v skupino pri posameznih predmetih oz. modulih.
Za kandidate so organizirana predavanja in pet konzultacij tekom šolskega leta. Načrt konzultacij je
objavljen na spletni strani šole. Konzultacije in govorilne ure potekajo v kabinetih.
Strokovni aktiv v programih izobraževanj odraslih sestavljajo učitelji, ki poučujejo v programih
izobraževanja odraslih. Vsi učitelji opravljajo svoje naloge tudi v programih rednega izobraževanja.

IZPITNI ROKI ZA KANIDATE IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH











NOVEMBER 2017: torek, 7.11.2017
DECEMBER 2017: torek, 5.12.2017
JANUAR 2018: torek, 9.1.2018
FEBRUAR 2018: torek, 6.2.2018
MAREC 2018: torek, 13.3.2018
APRIL 2018: torek, 3.4.2018
MAJ 2018: torek, 8.5.2018
JUNIJ 2018: torek, 5.6.2018 in 20.6.2018
AVGUST 2018: torek, 14.8.2018
SEPTEMBER 2018: torek, 4.9.2018 in 18.9.2018
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DELOVNA PRAKSA
Kandidati morajo opraviti s predmetnikom določeno število ur praktičnega usposabljanja z delom pri
delodajalcu (PUD). Naloge organizatorja praktičnega usposabljanja z delom bo opravlja Marija Svetec.
Načrtovane andragoške konference:
 oktober 2017
 junij 2018
 avgust 2018
V šolskem letu 2017/2018 se po posameznih izobraževalnih programih izobražuje naslednje število
kandidatov:
A. Ekonomska gimnazija
Program

Poklic

Ekonomska gimnazija

Razredi
-

UDELEŽENCI IO
SKUPAJ
ŽENSKE

-

1

1

B. Maturitetni tečaj
Program

Poklic

Logistični tehnik

Logistični tehnik

Razredi

UDELEŽENCI IO
SKUPAJ
ŽENSKE

-

12

8

C. Poklicni tečaj
Program
Poklicni tečaj

Poklic
Ekonomski tehnik

Skupina

UDELEŽENCI IO
SKUPAJ
ŽENSKE

-

13
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Č. Program trgovec-spi
Program
Trgovec

Poklic
Prodajalec

Razredi

UDELEŽENCI IO
SKUPAJ
ŽENSKE

-

11

6

D. Program administrator - spi
Program
Administrator

Poklic
Administrator

Razredi

UDELEŽENCI IO
SKUPAJ
ŽENSKE

-

11

7

E. Program ekonomski tehnik-ssi
Program
Ekonomski tehnik

Poklic
Ekonomski tehnik

Razredi

UDELEŽENCI IO
SKUPAJ
ŽENSKE

-

9

3

F. Program ekonomski tehnik - pti
Program
Ekonomski tehnik

Poklic
Ekonomski tehnik

Razredi

UDELEŽENCI IO
SKUPAJ
ŽENSKE

-

4

3

G. Program logistični tehnik - ssi
Program
Logistični tehnik

Poklic
Logistični tehnik

Razredi

UDELEŽENCI IO
SKUPAJ
ŽENSKE

-

5
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2
2.1

ZAGOTAVLJANJE POGOJEV ZA USPEŠNO VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO
Materialni pogoji

Šola zagotavlja idealne pogoje za izobraževanje, saj razpolaga z 8234 m2 šolskih površin. Le te so
namenjene izobraževanju v 25 oddelkih za mladino (cca 750 dijakov) ter 300 študentom Višje strokovne
šole.
Za izvedbo pouka je na razpolago 20 učilnic za splošne in strokovno-teoretične predmete, multimedijska
učilnica, učilnici za učno podjetje, učilnica za naravoslovje, biologijo in kemijo z laboratorijem in
digestorijem, učilnica za informatiko in praktični pouk, dvema predavalnicama za 144 in 110 slušateljev,
športno dvorano z 870 m2, plesno dvorano z fitnesom, zunanjimi športnimi objekti (atletsko stezo, igrišči
za nogomet, rokomet, košarko in odbojko na mivki. Poleg omenjenega šola razpolaga s knjižnico, čitalnico,
upravnimi prostori, zbornico, sejno sobo in lastno kuhinjo z jedilnico.
Na podlagi analize ugotavljamo, da ima šola za izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela idealne pogoje za
delo na vseh predmetnih področjih, učilnice so opremljene s sodobno IKT tehnologijo, ki omogoča
izvajanje sodobnega pouka. V večini učilnic se lahko izvaja pouk z uporabo interaktivnih tabel, kar prispeva
k popestritvi pouka in vpeljevanju sodobnih oblik in metod dela. Tudi uporabo spletnih učilnic vidimo v
prihodnje kot priložnost za nadgradnjo, popestritev in izboljšanje kvalitete pouka. Dijaki lahko tudi v
prostem času dostopajo do interneta preko brezžičnega omrežja Eduroam. Sodobno opremljena športna
dvorana omogoča izvajanje številnih individualnih in skupinskih športov.
Za kvalitetno izvajanje programa logistični tehnik je potrebno stalno posodabljanje programske opreme
za izvedbo posameznih modulov. Opremo bomo nabavljali individualno ali v povezavi s šolami, ki izvajajo
podobne programe, zaradi boljših pogajalskih izhodišč pri oblikovanju cen s ponudniki opreme. Analizo in
načrt nabave potrebne opreme pripravita aktiv za informatiko ter aktiv strokovno-teoretičnih predmetov
za logistiko.

2.1.1 Prostorski pogoji
Prostorska kapaciteta šole je 8234 m2 šolske površine. Šola ima naslednje učne prostore in ostale prostore:
a) učilnice za splošne in strokovno-teoretične predmete ter strokovne module
20
b) specializirane in namenske učilnice:
 multimedijska učilnica
1
 učno podjetje
2
 naravoslovna učilnica
1
 računalniška učilnica
1
 velika predavalnica – amfiteater (144 oseb)
1
 mala predavalnica – amfiteater (110 oseb)
1
2
 športna dvorana
868,38 m in 400 sedežev na tribuni
 plesna dvorana
220,45 m2
 zunanje športne površine (atletska steza, igrišča za rokomet, košarko, mali nogomet, odbojko na
mivki)
 geografija
1
 zgodovina
1
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c) ostali prostori:
 knjižnica s 390 m2
 kabineti za učitelje:
 upravni prostori šole
 sejna soba
 zbornica – družabni prostor
 kuhinja, jedilnica

2.2
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Kadrovski pogoji

Dela in naloge ravnatelja Ekonomske šole Murska Sobota, OE SREDNJA ŠOLA IN GIMNAZIJA opravlja Darko
Petrijan, univ. dipl. ekon. Ravnatelja v času njegove odsotnosti po pooblastilu nadomešča Cvetka Gomboc
Alt, univ. dipl. ekon., ki opravlja tudi nekatera dela, ki so po sistemizaciji dela pomočnice ravnatelja.
Izobrazbeno strukturo zaposlenih na Ekonomski šoli Murska Sobota, Srednji šoli in gimnaziji prikazuje
preglednica:
Vsi delavci po stopnji izobrazbe v septembru 2017
STOPNJA
IZOBRAZBE
Visoka
Višja
Srednja
Poklicna šola
Osnovna šola
SKUPAJ

VSI DELAVCI
moški
4
1
1
6

ženske
31
3
1
1
4
40

STROKOVNI DELAVCI
moški
4
4

Ženske
30
1
1
32

RAČUNOVODSKI,
ADMINISTRATIVI in
TEHNIČNI DELAVCI
moški
ženske
1
1
2
1
1
4
2
8

Vzgojno-izobraževalno delo bo opravljalo 36 strokovnih delavcev, zaposlenih na šoli za nedoločen čas. V
tem šolskem letu bo 10 strokovni delavcev učno obvezo dopolnjevalo na drugih šolah.
Šola ima zaposleno tudi knjižničarko, laborantko in svetovalno delavko.
Dela in naloge organizatorja praktičnega usposabljanja z delom pri delodajalcu bo opravljala:
- v programu trgovec (spi): Marija Svetec
- v programih ekonomski tehnik (ssi in pti) ter logistični tehnik (ssi): Marija Svetec
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STROKOVNI DELAVCI V ŠOL. LETU 2017/2018 zaposleni na EŠMS
Zap.
št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

PRIIMEK IN IME
BALER Barbara
BRAČUN Natalija
mag. DIVJAK Janja
mag. GELT Metka
GERIČ Tjaša
GOMBOC ALT Cvetka
GOMBOC Jasna
GOMIUNIK Nataša
HAREJ Metka
HORVAT Darja
IVANIČ Renata
JAKOVLJEVIČ Zlatko
mag. KATALINIĆ Evelina
KOLENKO Alenka
KRAJNC Maja
KRESLIN-PETKOVIĆ Karina
KRIVEC Sabina
KUPLEN Olga
KUZMA Bernarda
MATAJIČ Vesna
MEDVED Danica
MENCIGAR RITUPER Cvetka
MUSIČ Simona
PAJNHART Simona
PETRIJAN Darko
mag. PODGAJSKI Betina
PUCKO Dušan
RITUPER Jožef
SEP Suzana
SVETEC Marija
SUKIČ - ŠKALIČ Slava
mag. ŠAVORA Simona
ŠIPLIČ ŠIFTAR Nataša
VARGA Stanislava
ZAVEC Milena
ŽALIG Janez

Naziv v diplomi
prof. zgod. in nem. j. s knj.
prof. angleščine in nemščine
prof. slov. j. in soc., mag. sociologije
prof. zgod. in nem. j., mag. zgodovine
univ. dipl. inž. živil. tehn, mag. inženir logistike
univ. dipl. ekonomist
prof. matematike
univ. dipl. psihologinja
prof. zgodovine in sociologije
univ. dipl. ekonomist
univ. dipl. informatik
prof. likovne pedagogike
prof. geografije in pedagogike, mag. geografije
prof. nem. j. s knj. in slov. j. s knj.
prof. slov. j. s knj. in sociologije
prof. nem. j. s knjiž. in ang. jezika s knjiž.
prof. biologije in kemije
kemijski tehnik
univ. dipl. ekonomist
univ. dipl. germanist
univ. dipl. bibliotekarka
prof. slov. j. in ruščine
univ. dipl. ekonomist
prof. geografije in ang. j. s knj.
univ. dipl. ekonomist, inž. strojništva
mag. davčnega prava, univ. dipl. ekonomist
univ. dipl. ekonomist
univ. dipl. inž. tekst. tehnologije
prof. telesne vzgoje
univ. dipl. ekonomist
višji upravni delavec
prof. matematike in fizike, mag. matematike
univ. dipl. ekonomist
prof. matematike in fizike
prof. nemškega jezika s knj.
prof. telesne vzgoje

Stop.
izobr.

DČ/NDČ

VIS
VIS
VIS
VIS
VIS
VIS
VIS
VIS
VIS
VIS
VIS
VIS
VIS
VIS
VIS
VIS
VIS
SR
VIS
VIS
VIS
VIS
VIS
VIS
VIS
VIS
VIS
VIS
VIS
VIS
VIŠ
VIS
VIS
VIS
VIS
VIS

NDČ
NDČ
NDČ
NDČ
NDČ
NDČ
NDČ
NDČ
NDČ
NDČ
NDČ
NDČ
NDČ
NDČ
NDČ
NDČ
NDČ
NDČ
NDČ
NDČ
NDČ
NDČ
NDČ
NDČ
NDČ
NDČ
NDČ
NDČ
NDČ
NDČ
NDČ
NDČ
NDČ
NDČ
NDČ
NDČ

Strokovni delavci, ki dopolnjujejo obvezo na Ekonomski šoli (nadomeščanje delavke za čas
bolniškega staleža):
Zap.
št.
1

Priimek in ime

Srednja šola, iz katere prihajajo

FRANKO Melita, prof.

Gimnazija Murska Sobota
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Strokovni delavci, ki dopolnjujejo obvezo na drugih šolah:
Zap.
št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Priimek in ime

Srednja šola, na kateri dopolnjujejo pouk

PAJNHART Simona, prof.
KUPLEN Olga, kem. teh.
KRESLIN PETKOVIČ Karina, prof.
ŠIPLIČ ŠIFTAR Nataša, univ. dipl. ekon.
MUSIĆ Simona, univ. dipl. ekon.
mag. ŠAVORA Simona, prof.
SEP Suzana
BRAČUN Natalija
mag. DIVJAK Janja
MEDVED Danica

Osnovna šola Kapela
Srednja zdravstvena šola Murska Sobota
Srednja zdravstvena šola Murska Sobota
Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci
Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci
Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci
Biotehniška šola Rakičan
Biotehniška šola Rakičan
Srednja šola
Osnovna šola Kuzma

2.2.1 Nadurno in pogodbeno delo
V skladu s 143. členom Zakona o delovnih razmerjih bo nadurno delo odredil ravnatelj s sklepom. Nadurno
delo se bo opravljalo v primeru nastanka izrednih okoliščin (predčasne porodniške, bolniške, nesreče,…).
V obliki povečanega obsega dela bomo izvajali:
 predavanja za učitelje in ostale delavce šole,
 obvezne izbirne vsebine, interesne dejavnosti in projekte financirane iz sredstev Šolskega sklada,
 izobraževanje odraslih (vodenje, organizacija, razredniki, učitelji, računovodsko-administrativna dela),
v primerih ko delo ni določeno z učno ali delovno obvezo,
 izpite v programih izobraževanja odraslih,
 dela dodatne strokovne pomoči dijakom s posebnimi potrebami,
 v drugih primerih, ko se ne more skleniti delovno razmerje.
Nosilec: ravnatelj.

2.2.2 Razpisi prostih mest
Razpis prostih delovnih mest bo šola izvajala v odvisnosti od kadrovskih potreb v skladu s 183. in 186.
členom Zakona za uravnoteženje javnih financ – ZUJF (Ur. l. RS, št. 40/12).
Nosilec: ravnatelj Srednje šole in gimnazije in direktor zavoda.

2.2.3 Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev in ostalih delavcev zaposlenih na
Ekonomski šoli, Srednji šoli in gimnaziji
Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje bo namenjeno vsem zaposlenim na šoli. Ravnatelj je odgovoren
za profesionalni razvoj vseh, izhodišče pa mora biti v razvojnih ciljih šole, predvsem pa mora temeljiti na
izobraževalnih potrebah zavoda in posameznikov. Težišče nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja
strokovnih delavcev v šol. letu 2017/18 je postavljeno v okvir strokovnih aktivov ter učiteljskega zbora.
Na šoli bomo za učitelje organizirani tečaj angleškega in nemškega jezika ter računalniške delavnice. Velik
poudarek bomo namenili sodelovalni kulturi učiteljev ter kolegialnim hospitacijam.
Poleg programov profesionalnega usposabljanja se bodo strokovni delavci udeleževali tudi izobraževanj v
okviru študijskih skupin. Prijave na programe izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev
potekajo preko aplikacije KATIS.

13

V okviru programa profesionalnega usposabljanja ter smernic za promocijo zdravja na delovnem mestu
načrtujemo strokovni ekskurziji:



Po deželi Vulkanije - oktober 2017, enodnevna ekskurzija, program pripravi aktiv učiteljev STP,
Po poteh Soške fronte - junij 2017, enodnevna ekskurzija, program pripravi aktiv učiteljev DRU.

Ravnatelj bo sprejemal tudi individualne sklepe o usposabljanju v skladu s potrebami šole, zaposlenih
strokovnih delavcev in v skladu s Kolektivno pogodbo za vzgojo in izobraževanje.
Nosilec: ravnatelj.
Program usposabljanja in spopolnjevanja strokovnih in ostalih delavcev ter strokovnih aktivov je v prilogi
LDN-ja.
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3

OBSEG IN ORGANIZACIJA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA

Organizirano vzgojno-izobraževalno delo bo obsegalo obvezne in neobvezne sestavine.

Obvezne sestavine bodo:




pouk,
praktično usposabljanje z delom (PUD),
obvezne izbirne vsebine in interesne dejavnosti v skladu z izobraževalnim programom.

Neobvezne sestavine bodo:




prostovoljne dejavnosti,
tekmovanja in
drugo.

Pouk bo potekal po urniku, ki je objavljen na spletni strani šole. Vse spremembe urnika se evidentirajo v
e-dnevnik šolskega dela. V skladu z 2. odstavkom 7. člena Pravilnika o šolskem koledarju je svet šole v
soglasju s svetom staršev ter učiteljskim zborom odločil, da se pouk začne ob 7.05.
Urnik zvonjenja:
ŠOLSKI ZVONEC
URA
OD
DO
1
07.05
07.50
2
07.55
08.40
3
08.45
09.30
4
09.35
10.20
5
10.25
11.10
6
11.15
12.00
7
12.05
12.50
8
12.55
13.40
9
13.45
14.30

Malica za dijake:
MALICA
URA
3
4
5

3.1

OD
09.00
09.35
10.25

DO
09.30
10.20
11.00

Praviloma
vezave skupin (ŠVZ, IKT, PP,…)
praviloma 1. in 2. letniki
praviloma 3. in 4. letniki

Teoretični in praktični pouk

Teoretični in praktični pouk bo potekal v skladu z veljavnimi predmetniki posameznih programov
izobraževanja in v skladu z izvedbenimi predmetniki za šol. l. 2017/18.
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3.1.1 Izvedbeni kurikul v programu EKONOMSKA GIMNAZIJA
1.
2.
3.
Splošnoizobraževalni predmeti letnik letnik letnik
t
t
t

4. letnik
t

Slovenščina

140

140

140

155

Matematika

140

140

140

155

Tuji jezik 1 (ANG1)

105

105

105

140

Tuji jezik 2 (ANG2)

105

105

105

105

Tuji jezik 1 (NEM1)

105

105

105

140

Tuji jezik 2 (NEM2)

105

105

105

105

Ekonomija

70

70

105

140

Zgodovina

70

70

70

140 (GMS)

105

105

Likovna umetnost

70

-

105
-

105
-

Geografija

70

70

Biologija

105

70

70
-

140 (GMS)
-

Kemija

70
-

-

70+(70)

Psihologija

105
-

Sociologija

-

70

70
-

70+(70)
-

Informatika

70

70

-

-

Podjetništvo

-

70
-

140

105

70

35

Športna vzgoja

Poslovna informatika

3.1.2 Izvedbeni kurikul v programu EKONOMSKI TEHNIK (SSI) – srednje strokovno izobraževanje
Splošnoizobraževalni predmeti

1. letnik
t

2. letnik
pp

t

pp

3. letnik
t

pp

4. letnik
t

Slovenščina

140

105

105

137

Matematika

102

102

102

77

Tuji jezik 1 (AN1)

105

105

105

102

Tuji jezik 2 (AN2)

68

68

68

Tuji jezik 1 (NE1)

105

105

105

Tuji jezik 2 (NE2)

68

68

68

Umetnost

68

Zgodovina

102

Geografija

68

Sociologija

68

Psihologija

68

Kemija

105

Biologija

105

Športna vzgoja

102

102

16

68

102

68

pp

Strokovni moduli - obvezni

1. letnik
t

pp

2. letnik
t

pp

3. letnik
t

pp

4. letnik
t

pp

M1: Poslovni projekti (PPRO)
Informacijsko, komunikacijska tehnologija (IKT)

17

Informacijsko, komunikacijska tehnologija (DST)

51

68

34

Projektno delo (PD)

68

M2: Poslovanje podjetij (PPOD)
Menedžment (MAN)

34 102

Trženje (TRŽ)

136

M3: Ekonomika poslovanja (EKOP)
Ekonomika podjetja (EP)

34

Temeljne računovodske informacije (TRI)

68

Poslovno računstvo in stat. analiza pojavov (PRS)
PRS – poslovna matematika
PRS - statistika

51
17

34
34

M4: Sodobno gospodarstvo (SG)
Razvoj in delovanje gospodarstva (RDG)
Gospodarske dejavnosti (GD)

102
102

Temelji pravne kulture (PRAK)

68

Pravnoorganizacijski vidiki poslovanja (POVP)
Strokovni moduli - izbirni

68
1. letnik
t

pp

2. letnik
t

pp

M5: Finančno poslovanje (FP)

3. letnik
t

Pp

4. letnik
t

68

M6: Materialno knjigovodstvo (MATK)

68

136

M12: Finančno knjigovodstvo (FINK)
Odprti kurikul

pp

34
1. letnik
t

pp

2. letnik
t

pp

3. letnik
t

pp

68

4. letnik
t

pp

Komercialno poslovanje (KPO)
Nabava in prodaja

68

Tržno komuniciranje

34

Razvrščanje blaga

34

Upravno administrativno poslovanje (UAP)

102

Jezik stroke (JSAN2)

34

Jezik stroke (JSNE2)

34

Turizem (TUR)

102

Tehnologija komuniciranja (TK)
TK (poslovna informatika)

34

TK (poslovna korespondenca)

68

TK (proj. naloga; TK-NAL)

17

TK (retorika; TK-RET)

34

17

51

3.1.3 Izvedbeni kurikul v programu EKONOMSKI TEHNIK (PTI) – poklicno tehniško izobraževanje
1. letnik

Splošnoizobraževalni predmeti

t

pp

2. letnik
t

pp

Slovenščina

136

140

Matematika

102

104

Tuji jezik 1 (AN1)

140

136

Tuji jezik 2 (AN2)

68

Tuji jezik 1 (NE1)

140

Tuji jezik 2 (NE2)

68

136

Umetnost

0 (30)

0 (30)

Zgodovina

0 (40)

0 (40)

Geografija

40

40

Psihologija

0 (40)

0 (40)

Kemija

60

Biologija

0 (60)

0 (60)

75

75

Športna vzgoja

1. letnik

Strokovni moduli

t

pp

2. letnik
T

pp

Poslovni projekti (PPRO)
Menedžment (MAN)

32 102

Informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT)

69

69

Projektno delo (PD)

69

Delovanje gospodarstva in ekonomika poslovanja
Poslovno računstvo in statistična analiza pojavov

102

Razvoj in delovanje gospodarstva

102

Ekonomika podjetja

34

Komercialno poslovanje
Nabava in prodaja

68

68

Tržno komuniciranje

34

0 (34)

Razvrščanje blaga
Finančno knjigovodstvo
Finančno knjigovodstvo

34

0 (34)

102
1. letnik

Odprti kurikul

t

pp

2. letnik
t

pp

Finančno poslovanje
Finančno poslovanje (FP)

136

Gospodarske dejavnosti in turizem (GDT)

113
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3.1.4 Izvedbeni kurikul v programu LOGISTIČNI TEHNIK (SSI) – srednje strokovno izobraževanje
Splošnoizobraževalni predmeti

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

t

t

t

t

pp

pp

pp

Slovenščina

140

105

105

137

Matematika

102

102

102

102

105

105

Tuji jezik 1 (AN1)

105

Tuji jezik 2 (AN2)

68

68

68

Tuji jezik 1 (NE1)

105

105

105

Tuji jezik 2 (NE2)

68

68

68

Umetnost

70

Zgodovina

pp

102

102

0 (102)

Geografija

70

Sociologija

70(3l)

70

Psihologija
Fizika

70

Kemija

70

Športna vzgoja
Strokovni moduli - obvezni

70

102

102

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

t

t

t

t

pp

Tehnologija blagovnih tokov
Tehnologija komuniciranja

68
pp

68
17

51

68

Podjetništvo in gospodarsko poslovanje

68
68

68

Mednarodna blagovna menjava
Odprti kurikul

pp
34

34

34

34

68

Transportna sredstva
Logistika tovornih tokov

0(68)

68(3l)

pp

68
34

68

68

102

68

68

102

68(3l)

34

34

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

t

t

t

t

Obvladovanje tipkanja

pp

pp

pp

pp

34

Projektno delo
Trženje

68

34
68

34

Prometna kultura/-

34

Pravo in državljanska kultura

68(3l)

68

Jezik stroke 2

34

Retorika

34

Poslovna logistika

102

19

68

68

3.1.5 Izvedbeni kurikul v programu TRGOVEC (SPI) – srednje poklicno izobraževanje
Splošnoizobraževalni predmeti

1. letnik
t

2. letnik

pp

t

3. letnik
pp

t

Slovenščina

105

54

54

Matematika

105

54

54

Tuji jezik 1 (AN1)

70

54

40

Tuji jezik 1 (NE1)

70

54

40

Umetnost

pp

0(33)

Naravoslovje

70

62

Družboslovje

70

70(1l)(62)

Športna vzgoja

70

54

Strokovni moduli - obvezni

1. letnik
t

40

2. letnik

pp

t

3. letnik
pp

T

pp

M1: Temelji gospodarstva (TG)
Gospodarske dejavnosti (GD)

35

Pravnoorganizacijski vidiki poslovanja (POVP)

35

Temelji pravne kulture (TPK)

38(3l)

38

M2: Poslovanje trgovskega podjetij (PTP)
Poslovanje trgovskega podjetja (PTP)

35 35

Informacijska komunikacijska tehnologija

27

70

(IKT)

27
50

Poslovno računstvo (PR)

80

M3: Prodaja blaga (PROB)
Poznavanje blaga (PB)

105 70

Prodajni proces (PRP)

34

50

25 55

Psihologija prodaje (PSP)

54

40

25 55

Strokovni moduli - izbirni

1. letnik
t

2. letnik

pp

t

3. letnik
pp

t

pp

M6: Upravlj. z blag. skup. tekst. in drog.
izdelkov
Poznavanje tekstilij in drog. Izdelkov (POTD)

27

27

Prodaja tekstilij in drogerije (PRTD)

27

27

Odprti kurikul

1. letnik
t

2. letnik

pp

t

3. letnik
pp

t

Angleščina 2

70

54

40

Nemščina 2

70

54

40

Poznavanje blaga 1

70

Poznavanje blaga 2
Estetika v prodaji
Obvladovanje tipkanja

pp

75 45
35(2l)

35
70

Knjigovodstvo

54

Tehnologija komuniciranja

54
35
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3.2

Obvezne izbirne vsebine (OIV) in interesne dejavnosti (ID)

Naloge organizatorice obveznih izbirnih vsebin in interesnih dejavnosti bo opravljala strokovna delavka
Nataša Šiplič Šiftar. Obvezne izbirne vsebine v programu strokovne gimnazije in interesne dejavnosti v
programih srednjega strokovnega, srednjega poklicnega in poklicno-tehniškega izobraževanja dajejo
dijakom možnost razvijanja sposobnosti na različnih interesnih področjih. Za vsak program so obvezne
interesne vsebine različne. Del dejavnosti je obvezen in enoten in ga ponudi šola, del pa je odvisen od
dijakovega interesa- dijakova prosta izbira.
Pregled interesih dejavnosti in obveznih izbirnih vsebin po programih:

3.2.1 Obvezne izbirne vsebine v programu - EKONOMSKA GIMNAZIJA
1.
letnik

Dejavnosti
OBVEZNI ENOTNI DEL:
športni dnevi
kulturno umetniške vsebine
vzgoja za družino, mir in nenasilje (izvaja se
vsako drugo leto)
knjižnično informacijsko znanje
državljanska kultura
zdravstvena vzgoja
OIV obvezne za ekonomsko gimnazijo
poslovno komuniciranje
dejavnost s projektnim delom
SKUPAJ
(obvezni enotni del za EG)
Dejavnosti po izbiri šole/prosta izbira dijaka
SKUPAJ

2.
letnik

3.
letnik

4.
letnik

Skupno

10
5

10
5

10
5

5
-

110 ur
35
15

15

-

-

-

15

15
-

15
15

-

-

15
-

15
-

15

15

15
15
15
60 ur
30
30

60

60

30

20

170 ur

30

30

60

10

130 ur

90

90

90

30

300

1. letnik
• dva športna dneva (aktiv športne vzgoje) oz. 10 ur športnih dejavnosti:
1. ŠD - pohod ob Bukovniškem jezeru z adrenalinskim parkom (oktober 2017),
2. ŠD - troboj junij 2018;
• medpredmetna strokovna ekskurzija (kem-bio-zgo): "Krajinski park") (aktiv za naravoslovje in
družboslovje),
• medpredmetna strokovna ekskurzija "Toskana"- pouk na poti" (ZGO, GEO, TJ, EKN, PSI, BIO, KEM),
4. do 6. april 2018 (aktiv učiteljev jezikoslovja, družboslovja, naravoslovja, strokovnih predmetov),
• kulturne dejavnosti (kino predstava, gledališka predstava),
1. ogled muzikala "Vesna"- Gledališče Park Murska Sobota, petek, 17.11.2017,
• "Vzgoja za družino mir in nenasilje" (Nataša Gomiunik, september 2016 - junij 2018),
• "Poslovno komuniciranje" (POK), (Marija Svetec, junij 2018),
• KIZ, 1. letnik (Metka Harej, september 2017 – junij 2018), vključno z ogledom PiŠK Murska Sobota in
projektom »Rastem s knjigo« v PiŠK Murska Sobota,
• obvladovanje tipkovnice (Slava Škalič Sukič, junij 2018),
• obisk 23. slovenskega festivala znanosti v Ljubljani v okviru pouka KEM in BIO (Sabina Krivec, Olga
Kuplen, 26.9.2017).
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2. letnik
• dva športna dneva (učitelji športne vzgoje) oz. 10 ur športnih dejavnosti:
1. ŠD - pohod ob Bukovniškem jezeru z adrenalinskim parkom (oktober 2017),
2. ŠD – zimski športi, februar 2017,
• kulturne dejavnosti (kino predstava, gledališka predstava),
1. ogled muzikala "Vesna"- Gledališče Park Murska Sobota, petek, 17.11.2017,
• Državljanska kultura 15 ur (v šol. l. 2018/19- vsako drugo šolsko leto),
• Zdravstvena vzgoja 15 ur (Suzana Sep – oktober 2017 - junij 2018),
• Poslovno komuniciranje (POK), (Marija Svetec - oktober 2017 - junij 2018).
• medpredmetna strokovna ekskurzija "Toskana"- pouk na poti" (ZGO, GEO, TJ, EKN, PSI, BIO, KEM),
4. do 6. april 2018 (aktiv učiteljev jezikoslovja, družboslovja, naravoslovja, strokovnih predmetov),
• obisk 23. slovenskega festivala znanosti v Ljubljani v okviru pouka KEM in BIO, (Sabina Krivec, Olga
Kuplen, 26.9.2017).
3. letnik
• dva športna dneva (učitelji športne vzgoje) oz. 10 ur športnih dejavnosti:
1. ŠD - pohod ob Bukovniškem jezeru z adrenalinskim parkom (oktober 2017),
2. ŠD – športne igre, maj 2018,
• kulturne dejavnosti: (kino predstava, gledališka predstava),
1. ogled muzikala "Vesna"- Gledališče Park Murska Sobota, petek, 17.11.2017,
• medpredmetna strokovna ekskurzija "Toskana"- pouk na poti" (ZGO, GEO, TJ, EKN, PSI, BIO, KEM),
4. do 6. april 2018 (aktiv učiteljev jezikoslovja, družboslovja, naravoslovja, strokovnih predmetov),
4. letnik
• športni dan (aktiv športne vzgoje) oz. 5 ur športnih dejavnosti:
1. ŠD – pohod + bowling januar 2017
• obvezna strokovna ekskurzija pri predmetu zgodovina (interni del mature),
• ogled muzikala "Vesna"- Gledališče Park Murska Sobota, petek, 17.11.2017,
• medpredmetna strokovna ekskurzija "Toskana"- pouk na poti" (ZGO, GEO, TJ, EKN, PSI, BIO, KEM),
4. do 6. april 2018 (aktiv učiteljev jezikoslovja, družboslovja, naravoslovja, strokovnih predmetov),
Obvezna ponudba dejavnosti za ekonomsko gimnazijo
Šola ponudi dijakom ekonomske gimnazije naslednje dejavnosti, ki jih dijaki lahko izberejo po prosti izbiri.
Dejavnosti se bodo Izvajale ob zadostnem številu prijavljenih dijakov.
DEJAVNOST
Logika
Prva pomoč
Prostovoljno socialno delo
Športni tabor
Učenje za učenje
Verstva in etika

ŠT. UR
15
15
15
15
15
15

Termin izvedbe
oktober - marec
januar – april
september- marec
maj
oktober – april
marec - maj
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IZVAJALEC
Stanislava Varga
RK
Bernarda Kuzma
Aktiv ŠVZ
Nataša Gomiunik
Maja Krajnc

3.2.2 Interesne dejavnosti v programu EKONOMSKI TEHNIK - SSI
Dejavnosti
OBVEZNI ENOTNI DEL:
športni dnevi
ogled gledališke, filmske in glasbene predstave, razstave
seznanitev s kult. in zgod. znamenitostmi v šolskem okolju
ogled študijske knjižnice, sejmov
zdravstvena vzgoja
SKUPAJ
VSEBINE, POVEZANE S PROGRAMOM:
metoda učenja, motivacija, razvoj delovnih in učnih navad
naravoslovni dan
spoznavanje poklicnega področja, organizacije panoge, obisk
predavanja s strokovnega področja;
ogled sejma s strokovnega področja, proizvodnih obratov; ekologija
poklicno usmerjanje, nadaljevanje izobraževanja
SKUPAJ
VSEBINE, POVEZANE S PROSTO IZBIRO DIJAKA:
SKUPAJ

1.
letnik

2.
letnik

3.
letnik

4.
letnik

24
18
6
6
54

24
18
18
60

24
18
42

24
18
42

5
6

6

6

6

4

4

4

3

4
19

6
16

6
16

4
13

23
96

20
96

38
96

9
64

1. letnik
• štirje športni dnevi oz. 24 ur športnih vsebin (učitelji športne vzgoje):
1. ŠD - pohod ob Bukovniškem jezeru z adrenalinskim parkom (oktober 2017),
2. ŠD - zimske aktivnosti - februar 2018;
3. ŠD - maj 2018 kolesarjenje, plavanje, bowling-pohod;
4. ŠD - atletski troboj – junij 2018,
• kulturne dejavnosti: ogled kino predstav, gledališke predstave, likovne razstave, koncerti tekom
šolskega leta, radijske ure, proslave,…
1. musical "Vesna"- Gledališče Park Murska Sobota, petek, 17.11.2017,
• seznanitev s kulturnimi in zgodovinskimi znamenitostmi v šolskem okolju (Zlatko Jakovljevič),
• KIZ (6 ur) - vključno z ogledom PiŠK Murska Sobota in projektom »Rastem s knjigo«(Metka Harej),
• metoda učenja, motivacija, razvoj delovnih in učnih navad (mag. Evelina Katalinić (4ure) + razredniki
(1 ura), oktober 2017),
• strokovna ekskurzija + naravoslovni dan: DUNAJ- obisk prirodoslovnega in tehničnega muzeja maj/junij 2018 (aktiv naravoslovja in stroke).
2. letnik
• štirje športni dnevi oz. 24 ur športnih vsebin (učitelji športne vzgoje):
1. ŠD - pohod ob Bukovniškem jezeru z adrenalinskim parkom (oktober 2017);
2. ŠD - zimske aktivnosti - februar 2018;
3. ŠD – maj 2018;
4. ŠD – športne igre in dejavnosti na trim stezi, junij 2018,
• kulturne dejavnosti: ogled kino predstav, gledališke predstave, razstave, koncert, radijske ure,
proslave,..
1. musical "Vesna"- Gledališče Park Murska Sobota, petek, 17.11.2017,
• zdravstvena vzgoja 18 ur (Suzana Sep – oktober 2017 - junij 2018),
• ogled in sodelovanje na mednarodnem sejmu UP: Celje, marec, 2018 (Nataša Š. Šiftar).
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•

dvodnevna strokovna ekskurzija Budimpešta - Bratislava, (Nataša Šiplič Šiftar); (naravoslovni dan,
spoznavanje poklicnega področja, organizacije panoge, ogled sejma s strokovnega področja,
proizvodnih obratov; ekologija), april 2018.

3. letnik
• štirje športni dnevi, oz. 24 ur športnih vsebin (učitelji športne vzgoje),
1. ŠD - pohod ob Bukovniškem jezeru z adrenalinskim parkom (oktober 2017);
2. ŠD - zimske aktivnosti - februar 2018;
3. ŠD – maj 2018
4. ŠD – športne igre in dejavnosti na trim stezi, junij 2018.
• kulturne dejavnosti: ogled kino predstav, gledališke predstave, razstave in koncert, radijske ure,
proslave,..
1. musikal "Vesna"- Gledališče Park Murska Sobota, petek, 17.11.2017,
• ogled in sodelovanje na mednarodnem sejmu UP: Celje, marec, 2018. (Nataša Š. Šiftar)
• dvodnevna strokovna ekskurzija Budimpešta - Bratislava, (Nataša Šiplič Šiftar); (naravoslovni dan,
spoznavanje poklicnega področja, organizacije panoge, ogled sejma s strokovnega področja,
proizvodnih obratov; ekologija), april 2018.
4. letnik
• štirje športni dnevi, oz. 24ur (učitelji športne vzgoje)
1. ŠD - pohod ob Bukovniškem jezeru z adrenalinskim parkom (oktober 2017);
2. ŠD - pohod + bowling, 22. januar 2018;
3. ŠD – maj 2018 – športne igre
4. ŠD – ples maturantov, maj 2018.
• kulturne dejavnosti: ogled kino predstav, gledališke predstave, razstave in koncert, radijske ure,
proslave,..
1. musical "Vesna"- Gledališče Park Murska Sobota, petek, 17.11.2017,
• ogled in sodelovanje na mednarodnem sejmu UP: Celje, marec, 2018. (Nataša Š. Šiftar)
• dvodnevna strokovna ekskurzija Budimpešta - Bratislava, (Nataša Šiplič Šiftar); (naravoslovni dan,
spoznavanje poklicnega področja, organizacije panoge, ogled sejma s strokovnega področja,
proizvodnih obratov; ekologija), april 2018.
• poklicno usmerjanje, nadaljevanje izobraževanja (Nataša Gomiunik).

3.2.3 Interesne dejavnosti v programu EKONOMSKI TEHNIK - PTI
Dejavnosti
OBVEZNI ENOTNI DEL:
športni dnevi
ogled gledališke, filmske in glasbene predstave, razstave
ogled študijske knjižnice,
SKUPAJ
VSEBINE, POVEZANE S PROGRAMOM:
Spoznavanje organizacije panoge, strokovna ekskurzija
Ekologija(raziskovalni tabor ali ekologija in stroka itd.)
ogled sejma s strokovnega področja, organizirano predavanje
strokovnega področja (sejem zdravja, informatike, učil,
izobraževalnih ustanov, odprtih vrat inštitutov, fakultet itd.
SKUPAJ
VSEBINE, POVEZANE S PROSTO IZBIRO DIJAKA:
SKUPAJ 96
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1.
letnik

2.
letnik

9
9
2
20

9
9
4
22

6
3

6
3

6

6

15

15

12
47

12
49

1. letnik
• dva športna dneva oz. 9 ur športnih vsebin (učitelji športne vzgoje)
1. ŠD - pohod ob Bukovniškem jezeru z adrenalinskim parkom (oktober 2017);
2. ŠD – maj 2018 športne igre (ali: drsanje-pohod ob sejmu v Celju februar-marec 2018 )
• kulturne dejavnosti: ogled kino predstave, gledališke predstave, likovne razstave in koncert, tekom
šolskega leta, radijske ure, proslave,..
1. musical "Vesna"- Gledališče Park Murska Sobota, petek, 17.11.2017,
• KIZ (2 uri)- vključno z projektom »Rastem s knjigo v PiŠK Murska Sobota, (Metka Harej)
• ogled in sodelovanje na mednarodnem sejmu UP, Celje, marec 2018. (Dušan Pucko)
• spoznavanje poklicnega področja, ekskurzija Po deželi vulkanov- junij 2017; Nataša Šiplič Šiftar
• strokovna ekskurzija + naravoslovni dan: DUNAJ- obisk prirodoslovnega in tehničnega muzeja maj/junij 2018 (aktiv naravoslovja in stroke).
2. letnik
• dva športna dneva oz. 9 ur športnih vsebin (učitelji športne vzgoje),
1. ŠD - pohod ob Bukovniškem jezeru z adrenalinskim parkom (oktober 2017);
2. ŠD - maj 2018 športne igre
• kulturne dejavnosti: ogled kino predstav, gledališke predstave, razstave in koncert, radijske ure,
proslave,..
1. musikal "Vesna"- Gledališče Park Murska Sobota, petek, 17.11.2017,
• ogled in sodelovanje na mednarodnem sejmu UP, Celje, marec 2018. (Dušan Pucko)
• dvodnevna strokovna ekskurzija Budimpešta - Bratislava, (Nataša Šiplič Šiftar); (naravoslovni dan,
spoznavanje poklicnega področja, organizacije panoge, ogled sejma s strokovnega področja,
proizvodnih obratov; ekologija), april 2018.
• poklicno usmerjanje, nadaljevanje izobraževanja (Nataša Gomiunik).

3.2.4 Interesne dejavnosti v programu LOGISTIČNI TEHNIK - SSI
Dejavnosti
OBVEZNI ENOTNI DEL:
198
Športni dnevi – 96
Ogled gledališke, filmske in glasbene predstave, likovne razstave - 72
Seznanitev s kult. in zgod. znamenitostmi v šolskem okolju – 6
Ogled študijske knjižnice, sejmov: zdravja, informatike, učil,
izobraževalnih ustanov, dnevi odprtih vrat – 6
Zdravstvena vzgoja – 18
SKUPAJ
VSEBINE, POVEZANE S PROGRAMOM:
65
Metode učenja, motivacija, razvoj delovnih in učnih navad – 3
Naravoslovni dan - 22
Spoznavanje poklicnega področja, organizacije panoge, obisk predavanja
s strokovnega področja, - 24
Ogled sejma s strokovnega področja ali proizvodnih obratov-12
Poklicno usmerjanje, nadaljevanje izobraževanja – 4
SKUPAJ
VSEBINE, POVEZANE S PROSTO IZBIRO DIJAKA
89
SKUPAJ

1.
letnik

2.
letnik

3.
letnik

4.
letnik

24
18
6

24
18
-

24
18
-

24
18
-

6

-

-

-

54

18
60

42

42

3
6

6

6

4

6

6

6

6

4
19

4
16

4
16

0
4
14

23
96

20
96

38
96

8
64

352
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1. letnik
• štirje športni dnevi oz. 24 ur športnih vsebin (učitelji športne vzgoje)
1. ŠD - pohod ob Bukovniškem jezeru z adrenalinskim parkom (oktober 2017);
2. ŠD - zimske aktivnosti - februar 2018;
3. ŠD - maj 2018 kolesarjenje, plavanje, bowling-pohod;
4. ŠD – atletski troboj – junij 2018,
• kulturne dejavnosti: ogled kino predstav, gledališke predstave, likovne razstave in koncert, radijske
ure, proslava,…
1. musikal "Vesna"- Gledališče Park Murska Sobota, petek, 17.11.2017,
• seznanitev s kult. in zgod. znamenitostmi v šolskem okolju; (Zlatko Jakovljevič),
• KIZ (6 ur) - vključno z ogledom PiŠK Murska Sobota in projektom »Rastem s knjigo« v PiŠK Murska
Sobota, (Metka Harej),
• metoda učenja, motivacija, razvoj delovnih in učnih navad (mag. Evelina Katalinić -2 uri + razrednik- 1
ura), oktober 2017,
• strokovna ekskurzija + naravoslovni dan: DUNAJ- obisk prirodoslovnega in tehničnega muzeja maj/junij 2018 (aktiv naravoslovja in stroke).
2. letnik
• štirje športni dnevi oz. 24 ur športnih vsebin (učitelji športne vzgoje)
1. ŠD - pohod ob Bukovniškem jezeru z adrenalinskim parkom (oktober 2017);
2. ŠD - zimske aktivnosti - februar 2018;
3. ŠD – maj 2018 kolesarjenje, plavanje, bowling-pohod;
4. ŠD – športne igre in dejavnosti na trim stezi, junij 2018;
• kulturne dejavnosti: ogled kino predstav, gledališke predstave, likovne razstave in koncert, tekom
šolskega leta,..
1. musical "Vesna"- Gledališče Park Murska Sobota, petek, 17.11.2017,
• zdravstvena vzgoja (Suzana Sep, 18 ur),
• naravoslovni dan (aktiv naravoslovja, aktiv STP),
• dvodnevna strokovna ekskurzija Ljubljana, Primorska, (Tjaša Gerič); (naravoslovni dan, spoznavanje
poklicnega področja, organizacije panoge, ogled sejma s strokovnega področja, proizvodnih obratov,
ekologija), april 2018.
3. letnik
• štirje športni dnevi oz. 24 ur športnih vsebin (učitelji športne vzgoje)
1. ŠD - pohod ob Bukovniškem jezeru z adrenalinskim parkom (oktober 2017);
2. ŠD - zimske aktivnosti - februar 2018;
3. ŠD - kolesarjenje, plavanje, bowling-pohod, maj 2018;
4. ŠD – športne igre in dejavnosti na trim stezi, junij 2018;
• kulturne dejavnosti: ogled kino predstav, gledališke predstave, likovne razstave in koncert, tekom
šolskega leta,
1. musikal "Vesna"- Gledališče Park Murska Sobota, petek, 17.11.2017,
• projektni dan, medpredmetna strokovna ekskurzija Ljubljana (državni zbor, ameriško veleposlaništvo,
medijska hiša, DARS), oktober 2015, (Bernarda Kuzma, Majda Svetec, Tjaša Gerič),
• dvodnevna strokovna ekskurzija Ljubljana, Primorska, (Tjaša Gerič); (naravoslovni dan, spoznavanje
poklicnega področja, organizacije panoge, ogled sejma s strokovnega področja, proizvodnih obratov,
ekologija), april 2018.
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4. letnik
• štirje športni dnevi oz. 24 ur športnih vsebin (učitelji športne vzgoje)
1. ŠD - pohod ob Bukovniškem jezeru z adrenalinskim parkom (oktober 2017);
2. ŠD - pohod + bowling, 22. januar 2018;
3. ŠD - športne igre, maj 2018;
4. ŠD - ples maturantov, maj 2018;
• kulturne dejavnosti: ogled kino predstav, gledališke predstave, likovne razstave in koncert, tekom šolskega leta,
1. musikal "Vesna"- Gledališče Park Murska Sobota, petek, 17.11.2017,
• dvodnevna strokovna ekskurzija Ljubljana, Primorska, (Tjaša Gerič); (naravoslovni dan, spoznavanje poklicnega
•

področja, organizacije panoge, ogled sejma s strokovnega področja, proizvodnih obratov, ekologija), april 2018.
poklicno usmerjanje, nadaljevanje izobraževanja (Nataša Gomiunik).

3.2.5 Interesne dejavnosti v programu TRGOVEC - SPI
Dejavnosti

1.
2.
3.
letnik letnik letnik

OBVEZNI ENOTNI DEL:
športni dnevi
ogled gledališke, filmske in glasbene predstave, razstave; seznanitev s
kulturnimi in zgodovinskimi znamenitostmi; ogled študijske knjižnice,
muzeja
SKUPAJ
VSEBINE, POVEZANE S PROGRAMOM
metoda učenja, motivacija, razvoj delovnih in učnih navad
spoznavanje organizacije poklicnega področja, delovnih organizacij ali
obratovalnic, strokovna ekskurzija; ogled sejma s strokovnega
področja, oziroma proizvodnih obratov; organizirano predavanje s
strokovnega področja; naravoslovni dan; ogled sejmov informatike,
izobraževalnih ustanov
svetovanje v zvezi z zaposlovanjem in nadaljnjim izobraževanjem
SKUPAJ
VSEBINE POVEZANE S PROSTO IZBIRO DIJAKA
SKUPAJ

30

30

12

14

14

8

44

44

20

2

-

Skupno

72

36
108
2
30

12

10

8

14

10

2
10

2
34

18
76

0
54

0
30

18
160

1. letnik:
• 30 ur športnih vsebin (učitelji športne vzgoje);
1. ŠD - pohod ob Bukovniškem jezeru z adrenalinskim parkom (oktober 2017);
2. ŠD - zimske aktivnosti - februar 2018;
3. ŠD - kolesarjenje, plavanje, bowling-pohod; maj 2018;
4. ŠD - pohod v sklopu strokovne ekskurzije in naravoslovnih dejavnosti;
5. ŠD – atletski troboj – junij 2018.
• kulturne dejavnosti: ogled kino predstave, gledališke predstave, likovne razstave, radijske ure, proslave, ogled
•
•
•
•

kulturno zgodovinskih znamenitosti v okolju;
1. musical "Vesna"- Gledališče Park Murska Sobota, petek, 17.11.2017,
metode učenja in motivacije, mag. Evelina Katalinić (1 ura) + razrednik (1 ura),
KIZ (4 ure) - vključno z ogledom PiŠK Murska Sobota in projektom »Rastem s knjigo« v PiŠK Murska Sobota,
(Metka Harej),
strokovna ekskurzija Koroška; naravoslovni dan, spoznavanje poklicnega področja, (Jožef Rituper), oktober
2017,
strokovna ekskurzija Pomurje; naravoslovni dan, spoznavanje poklicnega področja, (Jožef Rituper), maj 2018.

2. letnik:
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•

•

•

30 ur športnih dejavnosti (učitelji športne vzgoje),
1. ŠD - pohod ob Bukovniškem jezeru z adrenalinskim parkom (oktober 2017);
2. ŠD - zimske aktivnosti - februar 2018;
3. ŠD – medpredmetna povezava ŠVZ- strokovna ekskurzija: sejem Narava zdravje
4. ŠD – kolesarjenje, plavanje, bowling-pohod, maj 2018;
5. ŠD – športne igre in dejavnosti na trim stezi, junij 2018.
kulturne dejavnosti: ogled kino predstave, gledališke predstave, likovne razstave, radijske ure,
proslave,..
1. musical "Vesna"- Gledališče Park Murska Sobota, petek, 17.11.2017,
strokovna ekskurzija Koroška; naravoslovni dan, spoznavanje poklicnega področja, (Jožef Rituper),
oktober 2017,

3. letnik:
• dva športna dneva oz. 12 ur športnih dejavnosti (učitelji športne vzgoje),
1. ŠD – pohod ob Bukovniškem jezeru z adrenalinskim parkom (oktober 2017);
2. ŠD - zimske aktivnosti - januar 2018 ali medpredmetna povezava ŠVZ- strokovna ekskurzija:
sejem Narava zdravje
• kulturne dejavnosti: ogled kino predstave, gledališke predstave, likovne razstave , radijske ure,
proslave,..
1. musical "Vesna"- Gledališče Park Murska Sobota, petek, 17.11.2017,
• strokovna ekskurzija Koroška; naravoslovni dan, spoznavanje poklicnega področja, (Jožef Rituper),
oktober 2017,
• svetovanje v zvezi z zaposlovanjem in nadaljnjim izobraževanjem (Nataša Gomiunik).

3.3

Dejavnosti po dijakovi prosti izbiri

Dodatna ponudba dejavnosti, ki jih lahko dijaki izberejo v skladu s svojimi interesi:
DEJAVNOST

ŠT. UR

Simbioz@
Simbioz@ + Simbioz@giba
3C, 3D 2G

15

Tekmovanje v znanju angleščine IATEFL za
3. letnik EG
Tekmovanje v znanju angleščine Poliglot za 3.
letnik ssi (ET, LT) in 2. l. ET pti
Tekmovanje v znanju angleščine Poliglot 3 za 1.,2.
in 3.l. programov spi (Trgovec)
Šolski radio
Novinarski krožek
Krožek ročnih del
Raziskovanje v psihologiji
Preživi odmor malo drugače
Mednarodno tekmovanje (Genius Logicus)

15

Termin izvedbe

oktober - februar Simona Pajnhart,
Renata Ivanič, Dejan
Petje, Dušan Pucko, Slava Š. Sukič,
Janez Žalig, Suzana Sep, Metka Harej
februar 2018
Natalija Bračun

15+15

marec 2018

15+15

april 2018

30
30
30
30
30
15

IZVAJALEC

Natalija Bračun

Simona Pajnhart, Karina Kreslin
Petkovič
september - junij Simona Musič, Maja Krajnc
oktober - junij
Simona Musič
oktober - junij
Cvetka Gomboc Alt, Suzana Sep
oktober - april
Nataša Gomiunik
september - junij Nataša Gomiunik
september – april Stanislava Varga

Šolsko in državno tekmovanje iz logike

15

september november

Tekmovanje iz matematike (Kenguru)
Japonske miselne igre
Razvedrilne igre

20
20
20

september – april Jasna Gomboc
oktober - april
mag. Simona Šavora
september - okt mag. Simona Šavora

DEJAVNOST

ŠT. UR
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Termin izvedbe

Stanislava Varga

IZVAJALEC

Šolsko in državno tekmovanje iz znanja kemije

16

maj

Sabina Krivec, Olga Kuplen

Metodologija raziskovalnega dela

16

januar-februar

Sabina Krivec, Olga Kuplen

Šolsko in državno tekmovanje iz DIABETESA

16

oktober -nov

Sabina Krivec, Olga Kuplen

Priprava dijakov z raziskovalnimi nalogami (ZOTKS)

30

september - junij Sabina Krivec, Olga Kuplen

Šolsko in državno tekmovanje iz logistike

25

marec - maj

Tjaša Gerič

Projekt mobilnost

8

september

Tjaša Gerič

Video krožek za 1., 2., 3. in 4. letnike EG, ET in LT

20

september – junij Renata Ivanič

Fotografski krožek za 1. letnike

30

september – junij Renata Ivanič

Aktivno državljanstvo - moja prihodnost

20

september – junij Bernarda Kuzma

Tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo
priznanje
EKO bralna značka

30/30/40

oktober – marec Maja Krajnc + aktiv slo

15

oktober - junij

Filmski abonma

15

september - junij mag. Janja Divjak

Nemška bralna značka (Pfiffikus)

30

november do
marec

Šolsko in državno tekmovanje iz znanja nemščine
Šolsko tekmovanje iz znanja ekonomije

15 šolsko+ januar - februar
15 državno
20
februar, marec

Aktiv SLO
Aktiv NEM
Barbara BAler + aktiv NEM
Cvetka Gomboc Alt

Tekmovanje v tehniki prodaje

20

Tekmovanje iz znanja računovodstva

10

december - april Jožef Rituper, Dušan Pucko, Nataša
Gomiunik
april
Darja Horvat, Marija Svetec

Tekmovanje iz znanja poslovne matematike in
statistike
EKO šola in EKO kviz

10

april

40

oktober - maj

Cvetka Gomboc Alt, Marija Svetec

Geografski krožek
Strelski krožek

40
20

Jožef Rituper, mag. Simona Šavora,
Sabina Krivec
september - maj Simona Pajnhart, mag. Evelina
Katalinić
september - april mag. Evelina Katalinić
januar - marec
Darko Petrijan

Odbojka dijaki + dijakinje

20

oktober - maj

Janez Žalig

Nogomet dijaki + dijakinje

20

oktober - maj

Janez Žalig

Košarka dijaki
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oktober - maj

Janez Žalig

Namizni tenis

20

September - junij Janez Žalig

Atletika

30

oktober - junij

Suzana Sep Janez Žalig

Rokomet dijakinje in dijaki

20

oktober - junij

Suzana Sep

Navijaška plesna skupina

20

oktober - junij

Suzana Sep

Badminton - srednješolsko tekmovanje

20

oktober - junij

Suzana Sep

Akrobatska skupina

20

september - junij Aktiv ŠVZ

Fakultativno učenje tujih jezikov (FRA, ŠPA. RUS)

40

november - april Zunanji izvajalec

Tečaj kaligrafije

30

september - junij Darja Horvat, Cvetka G. Alt

Izdelovanje nakita

30

september - junij Darja Horvat, Cvetka G. Alt

Poslušalnica

35

september - junij Dušan Pucko

Geografsko tekmovanje

DEJAVNOST

16 - 48

ŠT. UR

29

Termin izvedbe

IZVAJALEC

Aktivno v svet podjetništva
Projekt "Šola ambasadorka EU"
Sodelovanje na šolskih prireditvah
Sodelovanje na informativnih dnevih
Ekskurzije izven programa
Pevski zbor

10 - 15
20
po
dogovoru
po
dogovoru
po
dogovoru
30

oktober - marec

mag. Betina Podgajski

september - junij Bernarda Kuzma, mag. Evelina
Katalinić, Simona Pajnhart
september - junij mentor
september - junij mentor
september - junij mentor
september - junij Danica Medved

Priprava proslav/radijskih ur:
 proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti, 22.12.2017;
 slovenski kulturni praznik, 7.2.2018 (radijska ura)
 proslava pred dnevom državnosti 22.6.2018
Drugi dogodki:
 22. september 2017- obisk pisatelja (aktiv jezikoslovcev)
 16.10.2017 - ogled filma STRAH, razgovor z režiserjem
 17. november 2017 - dan kulture in umetnosti, ogled Musicala "Vesna"
Obeležitev svetovnih dnevov:
Vsak aktiv izbere vsaj 2 svetovna dneva in pripravi razstavo ali radijsko uro:
 26.9.2017- Evropski dan jezikov
 31.10.2017- Svetovni dan varčevanja
 16.11.2017 - Svetovni dan strpnosti
 1.12. 2017 - Svetovni dan boja proti aidsu
 27.1.2018 - Svetovni dan spomina na žrtve holokavsta
 31.1.2018 - Svetovni dan boja proti kajenju
 22.3.2018 - Svetovni dan vode
 marec 2018 Gregorjevo in Večer poezije
 22.4.2018 - Svetovni dan Zemlje
Delavnice za OŠ:
 Športne igre z loparjem (Aktiv ŠVZ)
 Astronomska delavnica, raziskujemo vesolje (Aktiv DRU in NAR)
 Jezikovni kviz (v treh jezikih) (Aktiv TJ)
 Fotografska delavnica, Renata Ivanič, zunanji sodelavec
 Filmska delavnica, Renata Ivanič, zunanji sodelavec
 Zdrav življenjski slog mladih, (Aktiv NAR, Aktiv ŠVZ)
   -

30

Nadstandardni programi:
 ki jih šola ne financira, pomaga pa pri organizaciji in izvedbi:
 maturantski plesi
 maturantske ekskurzije
 ki jih šola sofinancira:


fakultativni pouk španščine, francoščine, ruščine, v primeru zadostnega števila prijav dijakov
- (sofinanciranje iz Šolskega sklada - nadstandard),

Šola bo organizirala tudi druge nadstandardne programe, če bo zato interes dijakov in staršev v času
izobraževanja in jih bodo starši sofinancirali.
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4

ŠOLSKI KOLEDAR ZA ŠOLSKO LETO 2017/2018

Šolski koledar je narejen na podlagi 15. člena Pravilnika o šolskem koledarju v srednjih šolah (Ur. l. RS
78/2007, 45/2010 in 50/2012) in v skladu z navodili in priporočili Ministrstva RS za izobraževanje, znanost
in šport.
1. Trajanje šolskega leta

Šolsko leto se prične 1. septembra 2017 in se konča 31. avgusta 2018.
2. Trajanje pouka

Pouk se prične 1. septembra 2017 in traja do:
22. junija 2018 (petek)
18. maja 2018 (petek)
21. maja 2018 (ponedeljek)

za vse oddelke razen zaključnih (zaključek pouka in razdelitev spričeval)
za oddelke zaključnega letnika (zaključek pouka)
razdelitev spričeval

3. Ocenjevalna obdobja
a) prvo ocenjevalno obdobje
Trajanje
01. 09. 2017 do 15. 01. 2018 (ponedeljek)
01. 09. 2017 do 02. 02. 2018 (petek)

za vse oddelke, razen 3.e oddelka
za 3.e oddelek

b) drugo ocenjevalno obdobje
Trajanje
16. 01. 2018 do 18. 05. 2018 (petek)
03. 02. 2018 do 18. 05. 2018 (petek)
16. 01. 2018 do 21. 06. 2018 (četrtek)

za vse oddelke zaključnih letnikov, razen 3.e oddelka
za 3.e oddelek
za vse ostale oddelke

4. Redovalne konference
a) prva redovalna konferenca
16. 01. 2018 (torek)
05.02.2018 (ponedeljek)

za vse oddelke, razen 3.e oddelka
za 3.e oddelek

b) druga redovalna konferenca
18. 05. 2018 (petek)
21. 06. 2018 (četrtek)

za vse oddelke zaključnih letnikov
za vse oddelke razen zaključnih

5. Šolske počitnice
Počitnice
jesenske počitnice
novoletne počitnice
zimske počitnice
prvomajske počitnice

Trajanje
od 30. 10. 2017 do 03. 11. 2017
od 25. 12. 2017 do 02. 01. 2018
od 26. 02. 2018 do 02. 03. 2018
od 27. 04. 2018 do 02. 05. 2018

6. Pouka prosti dnevi
a) z zakonom določeni državni prazniki in dela prosti dnevi;
b) šolske počitnice;
c) sobote, razen če je z delovnim načrtom ali po nalogu direktorja drugače določeno, ali če
minister s šolskim koledarjem drugače določi;
d) en dan za sistematične zdravstvene preglede dijakov;
e) dan šole.
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7. Nadomeščanje pouka ob sobotah

V tem šolskem letu ni predvideno nadomeščanje pouka ob sobotah.
8. Izpiti
8.1. Splošna matura
a) spomladanski rok 2018
Rok
15. 11. 2017
30. 03. 2018
17. 04. 2018
29. 04. 2018
04. 05. 2018
15. 05. 2018

Aktivnosti
Rok za predprijavo k splošni maturi
Zadnji rok za prijavo k splošni maturi
Rok za oddajo seminarskih nalog, vaj na šoli ter zaključek internega dela
(PSI, GEO, ZGO, EKN, KEM)
Rok za zamenjavo izbirnega predmeta ali ravni zahtevnosti
Slovenščina – (izpitna pola 1 – esej) – pisno
Kandidati se seznanijo s točkami praktičnega dela maturitetnega izpita
(PSI, ZGO, GEO, EKN, KEM)

19. 05. 2018
25. 05. 2018
21. 05. 2018 do 25. 05. 2018
29. 05. 2018

Zadnji rok za naknadno prijavo iz opravičljivih razlogov
Zadnji rok za predložitev dokazil oz. pisno odjavo na šoli
Organizirana priprava na SM – pisni del
Slovenščina (izpitna pola 2)

30. 05. 2018

Psihologija in sociologija

01. 06. 2018

Geografija

02. 06. 2018
04. 06. 2018

Angleščina
Ekonomija

06. 06. 2018

Nemščina

07. 06. 2018
09. 06. 2018

Zgodovina
Matematika

14. 06. 2018

Kemija

od 13. do 22. 06. 2018

Ustni izpiti splošne mature

11. 07. 2018

Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi

14. 07. 2018

Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo

Od 16. 07. do 26. 07. 2018

Vpogledi v izpitno dokumentacijo

b) jesenski rok 2017
Rok
12. 07. 2018
14. 08. 2018
20. 08. 2018
24. 08. 2018
25. 08. 2018
27. 08.2018
28. 08. do 30. 08. 2018
Od 24. 08. do 05. 09. 2018

Aktivnosti
Zadnji rok za prijavo k splošni maturi
Zadnji rok za naknadno prijavo iz opravičljivih razlogov
Zadnji rok za predložitev dokazil oz. pisno odjavo na šoli
Slovenščina
Tuji jeziki in izbirni premeti
Matematika
Tuji jeziki in izbirni premeti
Ustni del mature

05. 09. 2018
17. 09. 2018

Kandidati se seznanijo s točkami praktičnega dela maturitetnega izpita
(PSI, ZGO, GEO, EKN, KEM)
Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi

20. 09. 2018

Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo

od 21. 09. do 27. 09. 2018

Vpogledi v izpitno dokumentacijo
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8.2. Zaključni izpiti
a) zimski rok 2018
Rok
5. 1. 2018
19. 1. 2018
2. 2. 2018
5. 2. 2018
6. do 9. 2. 2018
12. 2. 2018

Aktivnosti
Rok za pisno prijavo k zaključnemu izpitu
Rok za oddajo izdelka oz. storitve (2. izpitna enota)
Rok za pisno odjavo od zaključnega izpita in predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev
Slovenščina – pisni izpit
Slovenščina – ustni izpit in zagovor izdelka oz. storitve
Razglasitev rezultatov zaključnega izpita

b) spomladanski rok 2018
Rok
Aktivnosti
4. 5. 2018
25. 5. 2018
1. 6. 2018
4. 6. 2018
5. do 8. 6. 2018
11. 6. 2018

c) jesenski rok 2018
Rok
13. 7. 2018
16. 8. 2018
17. 8. 2018
20. 8. 2018
21. do 24. 8. 2018
27. 8. 2018

Rok za pisno prijavo k zaključnemu izpitu
Rok za oddajo izdelka oz. storitve (2. izpitna enota)
Rok za pisno odjavo od zaključnega izpita in predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev
Slovenščina – pisni izpit
Slovenščina – ustni izpit in zagovor izdelka oz. storitve
Razglasitev rezultatov zaključnega izpita

Aktivnosti
Rok za pisno prijavo k zaključnemu izpitu
Rok za oddajo izdelka oz. storitve (2. izpitna enota)
Rok za pisno odjavo od zaključnega izpita in predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev
Slovenščina – pisni izpit
Slovenščina – ustni izpit in zagovor izdelka oz. storitve
Razglasitev rezultatov zaključnega izpita

Državna komisija najkasneje do konca oktobra v skladu s šolskim koledarjem ministra določi
koledar zaključnega izpita, ki ga objavi na oglasni deski ali drugem vidnem mestu v šoli in na
spletni strani šole. Podrobnejšo razporeditev opravljanja zaključnega izpita objavi šolska komisija
najkasneje do 31. decembra za tekoče šolsko leto.'
8.3. Poklicna matura
a) zimski rok 2017
Rok
03. 12. 2017
22. 01. 2018
28. 01. 2018
01. 02. 2018
02. 02. 2018
05. 02. 2018
06. 02. 2018 do 16. 02. 2018
05. 03. 2018

Aktivnosti
Zadnji rok za prijavo kandidatov k poklicni maturi na šoli
Zadnji rok za naknadno prijavo kandidatov iz upravičenih
razlogov
Zadnji rok za predložitev dokazil in pisno odjavo od poklicne
mature na šoli
Slovenščina
2. predmet – pisni izpit
Matematika, angleščina, nemščina
Ustni izpiti in 4. predmet
Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi
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b) spomladanski rok 2018
Rok

Aktivnosti

15. 11. 2017
30. 03. 2018
19. 05. 2018
25. 05. 2018

Rok za predprijavo k poklicni maturi
Zadnji rok za prijavo k poklicni maturi na šoli
Zadnji rok za prijavo kandidatov iz upravičenih razlogov
Zadnji rok za predložitev dokazil in pisno odjavo od poklicne
mature na šoli
Organizirana priprava na SM – pisni del
Slovenščina – pisno
Angleščina - pisno
Nemščina – pisno
Matematika – pisno
2. predmet - pisno
Ustni izpiti in 4. predmet
Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi

21. 05. 2018 do 25. 05. 2018
29. 05. 2018
02. 06. 2018
06. 06. 2018
09. 06. 2018
11. 06. 2018
13. 06. do 22. 06. 2018
06. 07. 2018

c) jesenski rok 2017
Rok

Aktivnosti

07. 07. 2018
14. 08. 2018
20. 08. 2018
24. 08. 2018
27. 08. 2018
29. 08. 2018
29. 08. 2018
31. 08. 2018
24. 08. do 05. 09. 2018
10. 09. 2018

Zadnji rok za prijavo k poklicni maturi
Zadnji rok za prijavo kandidatov iz upravičenih razlogov
Zadnji rok za pisno odjavo kandidatov na šoli
Slovenščina- pisno
Matematika – pisno
Angleščina – pisno
Nemščina – pisno
2. predmet – pisno
Ustni izpiti in 4. predmet
Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi

8.4. Popravni in dopolnilni izpiti:
Rok
spomladanski rok

jesenski rok

1. 6. 2018 do 4. 6. 2018 –
za dijake 3. E oddelka
29. 6. 2018 do 4. 7. 2018 –
za vse ostale oddelke
16. 8. 2018 do 20. 8. 2018

8.5. Dopolnilni in predmetni izpiti
Roki
13 11. 2017 do 17. 11. 2017
15. 01. 2018 do 19. 01. 2018
12. 03. 2018 do 16. 03. 2018
14. 05. 2018 do 18. 05. 2018
29. 06. 2018 do 04. 07. 2018
16. 08. 2018 do 20. 08. 2018
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8.6. Predmetni izpiti za izboljšanje ocene:
a) za dijake predzadnjega letnika
29. 6. 2018 do 4. 7. 2018
16. 08. 2018 do 20. 08. 2018
b) za dijake zaključnega letnika:
spi, ssi, pti, gim
28. 5. 2018
8. 7 TERMINSKI PLAN IZVAJANJA PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA PRI DELODAJALCU
PUD- praktično usposabljanje z delom
Učni predmet:
Poklic:
Oddelki :

Praktično usposabljanje z delom (srednje poklicno izobraževanje)
Trgovec,
2. e, 3. e

Učni predmet:
Poklic:
Oddelek :

Praktično usposabljanje z delom (poklicno-tehniško izobraževanje)
Ekonomski tehnik-pti
1. g

Učni predmet:
Poklic:
Oddelki :

Praktično usposabljanje z delom (srednje strokovno izobraževanje)
Logistični tehnik
2. d, 3. d

Učni predmet:
Poklic:
Oddelki :

Praktično usposabljanje z delom (srednje strokovno izobraževanje)
Ekonomski tehnik
2. c, 3. c

Program
Trgovec
Trgovec
Ekonomski tehnik – ssi
Ekonomski tehnik – ssi
Logistični tehnik
Logistični tehnik
Ekonomski tehnik – pti

Oddelek

Število ur

Termin

Organizator PUD

2. e
3. e
2. c
3. c
2. d
3. d
1. g

380
532
76
76
76
76
76

12.02.2017 - 23.04.2018
05.02.2017 - 17.05.2018
28.05.2018 - 08.06.2018
28.05.2018 - 08.06.2018
28.05.2018 - 08.06.2018
28.05.2018 - 08.06.2018
28.05.2018 - 08.06.2018

Marija Svetec
Marija Svetec
Marija Svetec
Marija Svetec
Marija Svetec
Marija Svetec
Marija Svetec
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5

STROKOVNI ORGANI ŠOLE

5.1

Učiteljski zbor šole

Učiteljski zbor šole se bo sestajal na:
 rednih delovnih sejah – pedagoških konferencah in rednih redovalnih konferencah ob koncu
vsakega ocenjevalnega obdobja,
 študijskih sejah v skladu s programom o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju in po potrebi.
Seje bo skliceval ravnatelj Srednje šole in gimnazije. V tem šolskem letu bo učiteljski zbor:
 posebno pozornost namenil medpredmetnemu načrtovanju in izvajanju pouka in drugih
dejavnosti, ter uvajanju IKT tehnologije v proces učenja in poučevanja;
 uvajanju sodobnih učnih pristopov - didaktičnih novosti v pouk;
 spremljal in izvajal Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju;
 posebno pozornost namenil ocenjevanju znanja v skladu z Pravilnikom o ocenjevanju znanja v
srednjih šolah;
 skrbel za ustrezno kakovost pouka in obravnaval poročila komisije za kakovost;
 posebno skrb namenil izboljšanju uspeha dijakov na zaključnih izpitih, poklicni maturi in splošni
maturi;
 posebno skrb namenil socialni problematiki dijakov in problematiki zdravstvenega stanja dijakov;
 posebno pozornost namenil delu z dijaki s posebnimi potrebami;
 se ukvarjal s problematiko ocenjevanja dijakov (kriteriji, minimalni standardi znanja, načela,
sprotnost, humanost itd.) v skladu z Pravilnikom o ocenjevanju znanja v srednjih šolah;
 obravnaval rezultate vzgojno-izobraževalnega dela in sprejemal ukrepe za izboljšanje vzgojnoizobraževalnega dela;
 obravnaval vzgojno problematiko dijakov in po potrebi odločal o vzgojnih ukrepih v skladu s
Pravilnikom o šolskem redu v srednjih šolah in Šolskimi pravili;
 obravnaval predloge, ki jih bodo za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela dali starši, dijaška
skupnost, svet šole in drugi strokovni organi šole;
 obravnaval problematiko zaključka izobraževanja (splošna matura, poklicna matura in zaključni
izpit);
 določal na predlog ravnatelja razrednike in nadomestne razrednike;
 obravnaval spremembe pravilnikov in izvršilnih predpisov;
 obravnaval delo strokovnih aktivov;
 obravnaval predlog letnega delovnega načrta;
 obravnaval pogoje in načine izvajanja pouka in ostalih dejavnosti;
 opravljala druge naloge.

DELA IN NALOGE UČITELJEV SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNIH IN STROKOVNO-TEORETIČNIH
PREDMETOV TER UČITELJEV PRAKTIČNEGA POUKA, KI JIH OPRAVLJAJO POLEG IZVAJANJA
POUKA









druge oblike organiziranega dela z dijaki,
pripravljajo vsebinske in metodične priprave na pouk in pripravljajo didaktične pripomočke,
opravljajo naloge razrednika,
sodelujejo na pedagoških in delovnih konferencah,
preverjajo in ocenjujejo znanje dijakov ter ocenjujejo njihove izdelke,
sodelujejo pri izvajanju vseh vrst izpitov,
sodelujejo s starši in drugimi institucijami ter organizacijami,
sodelujejo v delu strokovnih aktivov in v delu drugih strokovnih organov šole,

37














5.2

nadomeščajo odsotne sodelavce pri pouku in drugih oblikah organiziranega dela z dijaki,
opravljajo mentorstvo dijakom pri raziskovalnih, športnih, kulturnih in drugih aktivnostih,
opravljajo mentorstvo pripravnikom oz. učiteljem začetnikom,
vodijo pedagoško dokumentacijo,
urejajo kabinete in druge prostore na šoli,
organizirajo kulturne, športne, humanitarne in druge akcije, pri katerih sodelujejo dijaki,
pripravljajo in izvajajo strokovne ekskurzije v skladu z LDN-jem šole,
organizirajo in izvajajo tekmovanja v znanju dijakov in v športnih tekmovanjih,
izvajajo dežurstvo v skladu s pravilnikom o hišnem redu,
zbirajo in obdelujejo podatke v zvezi z opravljanjem vzgojno-izobraževalnega dela,
sodelujejo na seminarjih in drugih oblikah sprotnega strokovnega izobraževanja,
opravljajo druga dela v skladu z LDN-jem ter po navodilih ravnatelja šole.

Programski učiteljski zbor

V okviru Srednje šole in gimnazije delujejo programski učiteljski zbori (v nadaljevanju PUZ-i). Posamezne
PUZ-e sestavljajo učitelji, ki poučujejo v izobraževalnem programu in strokovni delavci, ki sodelujejo pri
izvajanju programa.
Seje PUZ-ov sklicuje in vodi ravnatelj, seje PUZ-ov po posameznih izobraževalnih programih pa vodje PUZov posameznega programa. Sestajajo se na občasnih delovnih sejah.
Vodje PUZ-ov po posameznih programih so naslednji učitelji:
-

PUZ za izobraževalni program EKONOMSKI TEHNIK SSI in PTI: Darja Horvat
PUZ za izobraževalni program LOGISTIČNI TEHNIK SSI: mag. Betina Podgajski
PUZ za izobraževalni program TRGOVEC: Simona Musič

PUZ v poklicnem in strokovnem izobraževanju določi Načrt ocenjevanja znanja (v nadaljevanju NOZ) v
skladu s pravnimi podlagami (Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah, Pravilnik o šolski
dokumentaciji, Šolska pravila ocenjevanja idr.)
Druge naloge PUZ-a:
 sodeluje pri oblikovanju šolske dokumentacije,
 skrbi za dosledno izvajanje in spoštovanje sprejetih sklepov PUZ-ov,
 opravlja druge naloge, določene s Pravilnikom in Šolskimi pravili.
Predlogi programskih učiteljskih zborov za potrditev KATALOGOV ZNANJ iz odprtega dela kurikula za
šolsko leto 2017/2018:
PROGRAM ET (SSI):

PROGRAM LT (SSI):

Turizem (TUR)
Tehnologija komuniciranja (TK)
Komercialno poslovanje (KPO)
Jezik stroke 2 (JS2)
Upravno administrativno poslovanje (UAP)

Obvladovanje tipkovnice (OT)
Trženje (TRŽ)
Poslovna logistika (PLOG)
Pravo in državljanska kultura (PDK)
Retorika (RET)
Prometna kultura (PK)
Projektno delo (PD)
Jezik stroke (JS2)
Gospodarske dejavnosti in turizem (GDT)

PROGRAM ET (PTI):
Finančno poslovanje (FP)
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PROGRAM ADM (SPI) in TRG (SPI):
Tuj jezik 2 – (AN2, NE2) (oba programa)
Retorika (RET) (oba programa)
Obvladovanje tipkanja (OT) (trgovec)
Poznavanje blaga 1 (PB1)/trgovec
Poznavanje blaga 2 (PB2)(trgovec)
Poslovne dejavnosti in trženje (PDTR)- IO
(administrator)- IO

Komuniciranje s tržiščem (KTR)
(administrator)- IO
Storitvene in ostale dejavnosti (SOD)
(administrator)- IO
Obligacijsko in delovno pravo (ODP)
(administrator) - IO

ČLANI PROGRAMSKIH UČITELJSIH ZBOROV v šolskem letu 2017/18
Zap.
št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

PRIIMEK IN IME
BALER Barbara
BRAČUN Natalija
mag. DIVJAK Janja
mag. GELT Metka
GERIČ Tjaša
GOMBOC ALT Cvetka
GOMBOC Jasna
GOMIUNIK Nataša
HAREJ Metka
HORVAT Darja
IVANIČ Renata
JAKOVLJEVIČ Zlatko
Mag. KATALINIĆ Evelina
KOLENKO Alenka
MEDVED Danica
KRAJNC Maja
KRESLIN-PETKOVIĆ Karina
KRIVEC Sabina
KUPLEN Olga
KUZMA Bernarda
MATAJIČ Vesna
MENCIGAR RITUPER Cvetka
MUSIČ Simona
PAJNHART Simona
PETRIJAN Darko
PODGAJSKI Betina
PUCKO Dušan
RITUPER Jožef
SEP Suzana
SVETEC Marija
SUKIČ - ŠKALIČ Slava
mag. ŠAVORA Simona
ŠIPLIČ ŠIFTAR Nataša
VARGA Stanislava
ZAVEC Milena
ŽALIG Janez

PUZ
ET-ssi
Vodja: Darja Horvat

PUZ
ET-pti
Vodja: Darja Horvat

PUZ
LT-ssi
Vodja: Betina Podgajski

PUZ
TRG, ADM-spi
Vodja: Simona Musič

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

x

x
x

x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x

x
x
x

x
x

x
x
x

x
x
x

x

x
x

x
x
x

x
x
x
x
x

x
x

x
x

x
x
x
x

x

x

x
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x

x

x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Ekonomska šola Murska Sobota, Srednja šola in gimnazija: Letni delovni načrt za šolsko leto 2013/2014

5.3

Strokovni aktivi v šolskem letu 2017/2018

Na šoli se učitelji povezujejo v strokovne aktive:
1.
2.
3.
4.

Strokovni aktiv za jezikoslovje (SLO, ANG, NEM) – vodja Simona Pajnhart
Strokovni aktiv za naravoslovje (MAT, BIO, KEM, NAR, FIZ) – vodja Sabina Krivec
Strokovni aktiv za družboslovje (ZGO, GEO, SOC, PSI, UME, DRU, ŠVZ) – vodja Nataša Gomiunik
Strokovni aktiv strokovno teoretičnih predmetov, praktičnega pouka in IKT – vodja mag. Betina Podgajski

Strokovni aktivi bodo v tem šol. letu izvajali naslednje aktivnosti:
 poenotenje letnih priprav pri posameznih predmetih istega programa in letnika;
 določitev meril in kriterijev ocenjevanja znanja, določitev minimalnih standardov znanja;
 medpredmetno načrtovanje in izvajanje pouka;
 uvajanje novih metod in oblik vzgojno-izobraževalnega dela ter uvajanje IKT tehnologije v proces
učenja in poučevanja;
 vključevanje aktualnih tem v učno-vzgojni proces;
 reševanje strokovnih vprašanj pri pouku posameznih predmetov;
 udeležba na sestankih študijskih skupin za posamezne predmete;
 dodatno profesionalno usposabljanje članov aktiva;
 organiziranje seminarjev za profesionalno usposabljanje za druge strokovne aktive;
 vključevanje v strokovna društva;
 organiziranje strokovnih ekskurzij za dijake v okviru posameznih predmetov s poudarkom na
medpredmetnem povezovanju;
 urejanje zbirk, učil, specializiranih učilnic, športnih površin, idr.;
 diferenciacija učnih vsebin glede na programe oziroma stopnjo izobrazbe;
 organiziranje šolskih tekmovanj iz znanja pri posameznih predmetih in udeležba na državnih
tekmovanjih;
 priprava dodatnih učnih gradiv za pouk posameznih predmetov in vprašanj ter nalog in vprašanj za
ustni del zaključnega izpita, poklicne mature in splošne mature;
 sodelovanje s šolsko knjižnico in navajanje dijakov na uporabo strokovne literature ter iskanje lete v šolski knjižnici in internetu;
 opravljanje mentorstva dijakom pri pripravi na tekmovanja, pri referatih, projektnih, raziskovalnih
in seminarskih nalogah;
 izvajanje medsebojnih hospitacij in izmenjava izkušenj v zvezi z delom pri pouku;
 izdelava instrumentarija za medsebojne hospitacije;
 sodelovanje z drugimi aktivi na šoli;
 sodelovanje pri projektu EKO ŠOLA kot način življenja in obeležitev spominskih dnevov;
 izvajanje dodatne pomoči za dijake s posebnimi potrebami in dijake, ki imajo učne težave;
 izdelava navodil učencem na osnovi Šolskih pravil;
 priprava izpitnega in drugega gradiva;
 druge naloge iz njihove pristojnosti.
Programi dela posameznih strokovnih aktivov so v prilogi letnega delovnega načrta.
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5.4

Razredniki

Vsak oddelek ima razrednika in nadomestnega razrednika. Razrednik neposredno vodi delo oddelka in
je pedagoški in organizacijski vodja oddelka.
Naloge razrednika bodo predvsem:


















s socialno problematiko seznaniti vodstvo šole in predlagati rešitve;
spremljati in preprečevati ter odsvetovati dijakom poseganje po mamilih, cigaretah, alkoholu;
spremljati in usmerjati delo dijakov s posebnimi potrebami;
usklajevati vzgojno-izobraževalno delo v oddelku in skrbeti za realizacijo vzgojnih smotrov;
voditi učiteljski zbor oddelka;
skrbeti za sodelovanje s starši, sklicevati oddelčne učiteljske sestanke;
po potrebi opravljati individualne obiske na domu dijakov;
sprejemati pritožbe dijakov;
dajati dijakom nasvete za pravilen način učenja, za razvijanje humanih odnosov, medsebojno
pomoč;
nadzorovati obisk pouka in voditi evidenco izostankov dijakov;
izrekati vzgojne ukrepe, za katere je pristojen;
skrbeti za aktivno delo dijakov oddelka;
seznanjati dijake s predpisi s področja vzgoje in izobraževanja;
skrbeti za obveščanje dijakov oddelka;
posredovati vodstvu šole statistične in druge podatke o oddelku;
voditi predpisano pedagoško dokumentacijo o oddelku (e-dnevnik, e- redovalnico, matično
knjigo, osebne liste, mapo vzgojnih ukrepov, evidenco izdanih dokumentov o dokončanem
izobraževanju, knjigo izrečenih pohval, nagrad in priznanj, itd.);
druge naloge.

Razredniki po potrebi vodijo in sklicujejo oddelčne učiteljske zbore. V tem šolskem letu bo njihovo delo
usmerjeno k naslednjim nalogam:









skrb za razvijanje takih metod in oblik vzgojno-izobraževalnega dela, ki prispevajo k
uresničevanju vzgojno-izobraževalnih ciljev;
usklajevanje dela učiteljev v oddelkih in skrb za razvijanje demokratičnih odnosov med učitelji
in dijaki;
obravnava predlogov in pripomb, ki so jih dali dijaki in starši;
obravnava vzgojne problematike oddelkov in po potrebi izrekanje vzgojnih ukrepov iz njihove
pristojnosti;
obravnava pritožb dijakov in staršev v okviru svoje pristojnosti;
delo z dijaki s posebnimi potrebami;
obravnava učno-vzgojnih rezultatov dijakov oddelka;
druge naloge iz njihove pristojnosti.

Razredniki pripravijo program razrednih ur.
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Naloge razrednikov bodo v šolskem letu 2017/2018 opravljali:
ODDELEK Program
Razred Razrednik
/SKUPINA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

EG
ET
LT
TRG
ET - pti
EG
ET
LT
TRG
ET - pti
EG
ET
LT
TRG
EG
ET
LT

1. A
1. C
1. D
1. E
1. G
2. A
2. C
2. D
2. E
2. G
3. A
3. C
3. D
3. E
4. A
4. C
4. D

mag. Simona Šavora
Jasna Gomboc
Maja Krajnc
Jožef Rituper
Dušan Pucko
mag. Evelina Katalinić
Stanislava Varga
Stanislava Varga
Marija Svetec
Dušan Pucko
Milena Zavec
Slava Škalič Sukič
Tjaša Gerič
Suzana Sep
Milena Zavec
Nataša Šiplič Šiftar
Tjaša Gerič

Sorazrednik
Cvetka M. Rituper
Vesna Matajič
Barbara Baler
Cvetka Mencigar Rituper
Nataša Gomiunik
Sabina Krivec
Darja Horvat
Darja Horvat
Cvetka Mencigar Rituper
Nataša Gomiunik
Renata Ivanič
mag. Betina Podgajski

Cvetka G. Alt
mag. Betina Podgajski

5.4.1 Delo z dijaki s posebnimi potrebami
V šolskem letu 2017/18 (na dan 30. september) je v naše izobraževalne programe z odločbo o
usmeritvi usmerjeno 18 dijakov s posebnimi potrebami.
Dijaki s posebnimi potrebami so po 2. členu ZUOPP (Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami)
otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci, gluhi in naglušni otroci, otroci z
govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci s primanjkljaji na
posameznih področjih učenja ter otroci z motnjami vedenja in osebnosti, ki potrebujejo prilagojeno
izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe
vzgoje in izobraževanja oziroma posebne programe vzgoje in izobraževanja.

Seznam dijakov s posebnimi potrebami v šolskem letu 2017/18 v mesecu septembru:
Izobraževalni
program

Razred

Št.
dijakov

Predmeti pri katerih se
izvaja DSP

Št.
ur

Ekonomska gimnazija

1.

1

Svetovalna storitev
V primeru 2-mesčne
odsotnosti 2 uri učne pomoči:
matematika
kemija

1

Ekonomski tehnik

1.

1

nima DSP (zgolj prilagoditve)

Logistični tehnik

1.

1

nima DSP (zgolj prilagoditve)

Trgovec

1.

2

Trgovec

2.

Svetovalna storitev
Slovenščina
Matematika
Nemščina 1
nima DSP (zgolj prilagoditve)

2
2

Svetovalna storitev
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Izvajalci DSP
Po sklepu
ravnatelja

1
1

/

/

/
2
2
1
1

/
Po sklepu
ravnatelja

/
2

Po sklepu
ravnatelja

Trgovec

3.

1

Ekonomska gimnazija

3.

1

Ekonomski tehnik
Ekonomska gimnazija

3.
4.

1
1

Matematika
Angleščina
Premagovanje ovir (pomoč
psihologinje)
Svetovalna storitev
Nemščina 1
Angleščina 1
Svetovalna storitev
V primeru 2-mesčne
odsotnosti 2 uri učne pomoči
Nima DSP (zgolj prilagoditve)
Svetovalna storitev
Pomoč pri premagovanju ovir
(pedagoginja)

2
2
1
1
1
1
1

Po sklepu
ravnatelja
Po sklepu
ravnatelja

/
1
1

/
Po sklepu
ravnatelja

Delo z dijaki s posebnimi potrebami usmerja na šoli strokovna skupina, ki jo sestavljajo:
 ravnatelj (vodja skupine),
 razrednik (nosilec IP-ja),
 koordinatorka,
 izvajalci DSP,
 po potrebi svetovalna delavka in
 po potrebi zunanji sodelavci (mobilni pedagog).
Strokovne skupine se sestajajo na začetku šolskega leta, ob koncu ocenjevalnih obdobjih in ob koncu
pouka. Člani pripravijo individualizirani program in spremljajo ter analizirajo njegovo izvajanje. Skupaj
s starši in dijaki se dogovarjajo o dodatni strokovni pomoči in ocenjujejo učni napredek ter osebnostni
razvoj dijaka.
Dodatna strokovna pomoč se izvaja individualni izven pouka, lahko tudi v posebni skupini dijakov.
Koordinatorka DSP: mag. Evelina Katalinić

5.5

Pripravništvo

Pripravništvo oz. zaposlovanje strokovnih delavcev začetnikov bomo v šolskem letu 2017/18 omogočili
preko javnega razpisa MIZŠ "Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja", ki ga delno financira
Evropska unija iz ESS in MIZŠ.
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