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1 DEJAVNOST ŠOLSKEGA CENTRA KRŠKO – SEVNICA, 

GIMNAZIJE KRŠKO 

Dejavnost Gimnazije Krško, ki jo opredeljuje ustanovitveni akt obsega: 

 

1. vzgojno-izobraževalno delo po programu, ki je verificiran s strani MIZŠ, in sicer: 

- VIP tehniška gimnazija 

 

2 ORGANIZACIJA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA 

V šolskem letu 2018/2019 smo v Gimnaziji Krško izvajali vzgojno-izobraževalno delo v 4 

oddelkih. 

 

2.1 Razporeditev izobraževanja mladine po letnikih 2018/2019 

Splošno izobraževanje (štiri leta) 

 

Program: Tehniška gimnazija  

  

Oddelek  

G1A 11 

G2A 10 

G3A 22 

G4A 23 

 

SKUPAJ:  66 

2.2 Pouk 

2.2.1 Organizacija pouka 

Pouk je potekal: 

- po predpisanih predmetnikih 

- v skladu s predpisanim šolskim koledarjem 

- v skladu z letnimi obremenitvami učiteljev 

- učenci so se pri laboratorijskih vajah in vajah pri posameznih predmetih delili v 

skupine. Število skupin in število dijakov v skupini določa pravilnik o standardih in 

normativih. Pri pouku športne vzgoje pa so se dijaki oziroma dijakinje združili v 

skupine. 

Pouk je potekal pretežno v dopoldanskem času. Šolsko leto je bilo razdeljeno v 2 konferenčni 

obdobji.  

 

2.2.2 Izbirne vsebine  

Izbirne vsebine so se izvajale v skladu s predpisanim programom. 
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Izbirne vsebine v gimnaziji skupaj obsegajo  300 ur: v 1. letniku 90 ur, v 2. letniku 90 ur, v 3. 

letniku 90 ur in v 4. letniku 30 ur. 

 

2.2.3 Vsebine, obvezne za vse dijake: 

 

Državljanska kultura   najmanj 15 ur 

Knjižnična informacijska znanja   najmanj 15 ur 

Kulturno-umetniške vsebine  najmanj 15 ur 

Športni dnevi   najmanj 35 ur  

Zdravstvena vzgoja  najmanj 15 ur 

Vzgoja za družino, mir in nenasilje  najmanj 15 ur 

Podjetništvo najmanj 30 ur 

Dejavnosti s projektnim delom najmanj 30 ur 

 skupaj 170 ur 
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POROČILO OBVEZNIH IZBIRNIH VSEBINAH – šol. leto 2018/19  

G1A 

 
OIV AKTIVNOST izvajalec ure  termin 

KULTURNO-UMETNIŠKE VSEBINE 

Ta veseli dan  

Drama Ljubljana 6 18. 1. 2019 

KULTURNO-UMETNIŠKE VSEBINE 

proslava ob slovenskem kulturnem prazniku in 

bonton v gledališču 

Slovenistični aktiv 3 14. 3. 2019 

KULTURNO-UMETNIŠKE VSEBINE 

Dokumentarni prikaz usode šestih mladoletnih 

beguncev 

Kulturni dom Krško 4 11. 1. 2019 

DRŽAVLJANSKA KULTURA 

PROSLAVA OB DNEVU SAMOST. IN ENOTNOSTI 

Dijaška skupnost 2 21. 12. 2018 

DRŽAVLJANSKA KULTURA 

Proslava ob dnevu državnosti 

Dijaška skupnost 2 24. 6. 2019 

VZGOJA ZA DRUŽINO, MIR IN NENASILJE 
Akcija »Še zadnjič očistimo Slovenijo« 

Učitelji v 

sodelovanju z 

Občino  

Krško in Kostakom 

6 

 

15.9.2018 

VZGOJA ZA DRUŽINO, MIR IN NENASILJE 
 »Varnost v prometu« (ob tednu mobilnosti) 

Zavod Varna pot  2 
 

20. 9. 2018 

VZGOJA ZA DRUŽINO, MIR IN NENASILJE 
Delavnica o nenasilju 

Društvo ključ 2 16. 5. 2019 

KNJIŽNIČNA INFORMACIJSKA ZNANJA 

Projekt »Rastem s knjigo« 

Bojan Novak  

2 

 

12. 3. 2019 

ŠPORTNI DAN - zimski Aktiv prof. ŠVZ 6 14. 2. 2019 

ŠPORTNI DAN – spomladanski Aktiv prof. ŠVZ 6 7. 5. 2019 

ZDRAVSTVENA VZGOJA DELAVNICA  

»NAM SE ROLA BREZ DROG IN ALKOHOLA« 

MC Krško 6 5. 2. 2019 

ZDRAVSTVENA VZGOJA 

Medosebni odnosi in samopodoba 

ZD Krško 2 26. 11. 2018 

UČENJE ZA UČENJE 

Splošna delavnica  

Sabina Žulič 2 14. 11. 2018 

DEJAVNOSTI S PROJEKTNIM DELOM 

Učilnica v naravi  
Spoznajmo Posavje: Kostanjevica na Krki 

Koordinatorici: 

Simona Karl in 

Nataša Rostohar 

 

24 23.4 - 26.4. 2019 in 6. 6. 
2019 
 

SKUPAJ  OIV:   75  

Proste izbirne vsebine  15  
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POROČILO OBVEZNIH IZBIRNIH VSEBIN šol. leto 2018/19 

G2A 

 
OIV AKTIVNOST izvajalec ure termin 

KULTURNO-UMETNIŠKE VSEBINE 
Feniks - odpadlo / film Brez dotika 

DKD Svoboda Senovo 3 16. 5. 2019 

KULTURNO-UMETNIŠKE VSEBINE 
Dokumentarni prikaz usode šestih mladoletnih 
beguncev 

Kulturni dom Krško 4 11. 1. 2019 

KULTURNO-UMETNIŠKE VSEBINE 
Hlapci 

Drama 4 6. 2. 2019 

KULTURNO-UMETNIŠKE VSEBINE 
Proslava ob slovenskem kulturnem prazniku 

Slovenistični aktiv 3 14. 3. 2019 
 

DRŽAVLJANSKA KULTURA 

PROSLAVA OB DNEVU SAMOST. IN ENOTNOSTI 

Dijaška skupnost 2 21. 12. 2018 

DRŽAVLJANSKA KULTURA 

Proslava ob dnevu državnosti 

Dijaška skupnost 2 24. 6. 2019 

VZGOJA ZA DRUŽINO, MIR IN NENASILJE 
Akcija »Še zadnjič očistimo Slovenijo« 

Učitelji v sodelovanju z 

Občino  

Krško in Kostakom 

6 

 

15.9.2018 

VZGOJA ZA DRUŽINO, MIR IN NENASILJE 
 »Varnost v prometu« (ob tednu mobilnosti) 

Zavod Varna pot  2 
 

20. 9. 2018 

ŠPORTNI DAN - zimski Aktiv prof. ŠVZ 6 14. 2. 2019 

ŠPORTNI DAN – spomladanski Aktiv prof. ŠVZ 6 7. 5. 2019 

ZDRAVSTVENA VZGOJA DELAVNICA  

MLADOSTNIKI IN SPOLNOST 

ZD Krško 2 28. 11. 2018 

ZDRAVSTVENA VZGOJA 

Medosebni odnosi, tetoviranje 

ZD Krško 2 26. 11. 2018 

KNJIŽNIČNO-INFORMACIJSKA ZNANJA 
Predavanja, delavnice v knjižnici 

B. Novak 5 odpadlo 

ŠOLA V NARAVI - TABOR PREŽIVETJA  M. Mlakar 30 10.- 14. 6. 2019 

Nagradni izlet v Benetke Mlakar, Špan 7 14. 12. 2018 

SKUPAJ  OIV:   79  

Proste izbirne vsebine  11  
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POROČILO OBVEZNIH IZBIRNIH VSEBIN šol. leto 2018/19 

G3A 

 
OIV AKTIVNOST izvajalec ure termin 
KULTURNO-UMETNIŠKE VSEBINE 

Feniks (odpadlo) - ogled filma Brez Dotika 

 

KD Krško 

3 16. 5. 2019 

KULTURNO-UMETNIŠKE VSEBINE 

Dokumentarni prikaz usode šestih mladoletnih 

beguncev 

SMG, Kulturni dom Krško 4  11. 1. 2019 

KULTURNO-UMETNIŠKE VSEBINE 

Hlapci 

Drama 4 6. 2.2019 

 

KULTURNO-UMETNIŠKE VSEBINE 

Proslava ob slovenskem kulturnem prazniku 

Slovenistični aktiv 3 14. 3. 2019 

DRŽAVLJANSKA KULTURA 

PROSLAVA OB DNEVU SAMOST. IN 

ENOTNOSTI 

Dijaška skupnost 2 21. 12. 2018 

DRŽAVLJANSKA KULTURA 

Proslava ob dnevu državnosti 

Dijaška skupnost 2 24. 6. 2019 

VZGOJA ZA DRUŽINO, MIR IN NENASILJE 

Akcija »Še zadnjič očistimo Slovenijo« 

Učitelji v sodelovanju z 

Občino  

Krško in Kostakom 

6 

 

15. 9. 2018 

VZGOJA ZA DRUŽINO, MIR IN NENASILJE 

 »Varnost v prometu« (ob tednu mobilnosti) 

Zavod Varna pot  2 

 

20. 9. 2018 

ŠPORTNI DAN - zimski Aktiv prof. ŠVZ 6 14. 2. 2019 

ŠPORTNI DAN – spomladanski Aktiv prof. ŠVZ 6 7. 5. 2019 

PODJETNIŠTVO 

Obisk podjetja ali sejma Informativa 

 

N. Rostohar 8 25. 1. 2019 

PODJETNIŠTVO  

»Projektni teden »SOOBLIKUJEM 

PRIHODNOST« 

Nataša Rostohar 22 23, 10.2018, 21. 11. 

2018, 30. 11. 2019, 

11. 2. 2019, 12. 3. 

2019 

DEJAVNOSTI S PROJEKTNIM DELOM 

»Projektni teden »SOOBLIKUJEM 

PRIHODNOST« 

Nataša Rostohar 6 9. 10. 2018 

Nagradni izlet v Benetke Mlakar, Špan 7 14. 12. 2018 

DOS na poti DS 3 1.3. 2019 

SKUPAJ  OIV:   84  

Proste izbirne vsebine  6  
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POROČILO OBVEZNIH IZBIRNIH VSEBIN, šol. leto 2018/19 

G4A 

 

 
OIV AKTIVNOST izvajalec ure termin 

KULTURNO-UMETNIŠKE VSEBINE 

Feniks (odpadlo) - ogled filma Brez Dotika 

 

KD Krško 

3 16. 5. 2019 

KULTURNO-UMETNIŠKE VSEBINE 

Proslava ob slovenskem kulturnem prazniku 

Slovenistični aktiv 2 14. 3.  2019 

DRŽAVLJANSKA KULTURA 

PROSLAVA OB DNEVU SAMOST. IN 

ENOTNOSTI 

Dijaška skupnost 2 21. 12. 2018 

DRŽAVLJANSKA KULTURA 

DELAVNICE NA STRELIŠČU RADNA 

Slovenska vojska 6 18. 9. 2018 

VZGOJA ZA DRUŽINO, MIR IN 

NENASILJE 

Akcija »Še zadnjič očistimo Slovenijo« 

Učitelji v sodelovanju z Občino  

Krško in Kostakom 

5 

 

15.9.2018 

VZGOJA ZA DRUŽINO, MIR IN 

NENASILJE 

 »Varnost v prometu« (ob tednu mobilnosti) 

Zavod Varna pot  4 

 

20. 9. 2018 

ŠPORTNI DAN - zimski Aktiv prof. ŠVZ 6 14. 2. 2019 

Knjižnična informacijska znanja 

NUK 

Bojan Novak 2 4. 3. 2019 

SKUPAJ  OIV:   30  

Proste izbirne vsebine  0  
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2.2.4 Izbirne vsebine, vezane na dijakovo prosto izbiro: 

V šolskem letu  2018/19 so bile izvedene vsebine po dijakovi prosti izbiri: 

(KROŽKI, EKSKURZIJE in PRIPRAVE NA TEKMOVANJA) 
 

1. Šah – Š. Mavrek  

2. Košarka – D. Prša, Š. Mavrek  

3. Likovni krožek (poslikava škarpe, umetnina iz odpadnih materialov - Vrba 

posebne sorte, izdelava nakita, scena dobrodelne prireditve Štirje letni časi) – J. 

Škoda  

4. Okoljski krožek – V. Gradišek 

5. Frizbi – I. Kovačič 

6. Prostovoljstvo  – S. Žulič  

7. Krožek »Zimska pravljica« - praznična dekoracija šole – E. Broz Žižek  

8. Aplikativna elektrotehnika – J. Požun, I. Žveglič  

9. Projekt MEPI – A. Špan  

10. Ekskurzija München – D. Prša  

11. Ekskurzija Tenerife – M. Mlakar  

12. Ekskurzija v London - J. Anžiček 

13. Nemška bralna značka Epi Lesepreis (vsi letniki) – D. Prša, V. Gradišek  

14. Angleška bralna značka Epi Reading Badge (1., 2. in 3. letnik) - J. Anžiček  

15. Priprava na mednarodno tekmovanje "Ali je kaj trden most?" oz. "How Strong is 

The Bridge" (tekmovanje v nosilnosti in dizajnu mostu iz špagetov) – E: Broz 

Žižek  

16. Priprave na tekmovanje PIKO (risanje projekcij in kotiranje) – E. Broz Žižek 

17. Priprave na tekmovanje v gradbeni mehaniki – E. Broz Žižek 

18. Priprave na tekmovanje iz nemškega jezika (2. in 3. letnik) – D. Prša, V. Gradišek  

19. Priprave na tekmovanje iz angleškega jezika - A. Špan  

20. Priprave na evropski matematični Kenguru – N. Rostohar, M. Mlakar, B. Novosel, 

S. Kumer  

21. Priprave na tekmovanje v razvedrilni matematiki - N. Rostohar, M. Mlakar 

22. Priprave na tekmovanje v logiki - N. Rostohar, M. Mlakar 

23. Priprave na tekmovanje iz fizike – J. Pernar  

24. Priprava na tekmovanje za Cankarjevo priznanje - Aktiv slovenisti  

25. Priprava na tekmovanje iz geografije – V. Gradišek  

26. Krožek »Mladi zgodovinarji« /Priprava na tekmovanje iz zgodovine – R. Vene, V. 

Škrabar 

27. Priprava na tekmovanje Evrošola – D. Prša  

28. Priprave na tekmovanje iz znanja o diabetesu – M. Malavašič  

29. Priprave na športna tekmovanja (nogomet, košarka, odbojka, rokomet, atletika, 

odbojka na mivki, badminton, plezanje, streljanje, plavanje, frizbi - šolsko) – A. 

Jevšnik, E. Simončič, B. Božič 

30. Delo z nadarjenimi dijaki - Laboratorij za fiziko - J.Pernar 
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31. Krožek: Risanje geometrijskih vzorcev- N. Rostohar  

32. Nogomet - K. Zorko  

 

 

2.2.5 Učni uspeh 

 

V šolskem letu 2018/2019 je bil učni uspeh v Gimnaziji Krško 94,46 %. 

 

Podrobnejši pregled uspeha: 

        

 
Z. št. Razred Št. dij. Uspešni Neuspešni Uspešni v % 

 

 
1 G1A 10 10 0 100,00% 

 

 
2 G2A 10 10 0 100,00% 

 

 
3 G3A 21 20 1 95,24 % 

 

 
4 G4A 23 19 4 82,61 % 

 

 
    64 59 5 94,46 % 

 
        Popravni izpiti 

 

spomladanski izpitni roku 2019 

prijavljenih 16 izpitov 

(v šolskem letu 2017/2018 15 izpitov, v šolskem letu 2016/2017 17 izpitov, v šolskem letu 

2015/2016  22 izpitov, v šolskem letu 2014/2015 17 izpitov, v šolskem letu 2013/2014 pa 36 

izpitov),  

od tega je bilo 10 izpitov uspešno opravljenih  

(v šolskem letu 2017/2018 10 uspešnih, v šolskem letu 2016/2017 9 uspešnih, v šolskem letu 

2015/2016 13 uspešnih, v šolskem letu 2014/2015 je bilo 5 uspešnih, v šolskem letu 

2013/2014 pa 12).  

 

jesenski izpitni roku 2019 

 prijavljenih 9 izpitov  

(v šolskem letu 2017/2018 6 izpitov, v šolskem letu 2016/2017 13 izpitov, v šolskem letu 

2015/2016  12 izpitov, v šolskem letu 2014/2015 je bilo prijavljenih 10 izpitov, v šolskem 

letu 2013/2014 pa 22 izpitov),  

od tega so bili uspešno opravljeni 3 izpiti  

(v šolskem letu 2017/2018 4 izpiti, v šolskem letu 2016/2017  9 izpitov, v šolskem letu 

2015/2016  10 izpitov, v šolskem letu 2014/2015 5 izpitov in v šolskem letu 2013/2014 14 

uspešno opravljenih izpitov).  
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2.2.6 Splošna matura 

 

Spomladanski rok SM 2019 

 

-  SM je opravljalo 17 dijakov iz razreda G4A.  

   Uspešnih je bilo 14 oz. 82,35 %. 

-  Mat. izpite SM je opravljalo 5 kandidatov prejšnjih generacij. Uspešna sta bila   2 (40 %). 

- 1 kandidat je opravljal SM kot »21 letnik« in ni bil uspešen. 

- Dodatni izpit ob poklicni maturi je opravljalo 8 dijakov  Srednje poklicne in strokovne    

šole Krško in vsi so bili uspešni. 

 

 

Jesenski rok SM 2019 

 

-  SM sta  prvič opravljala  2 dijaka iz razreda G4A.  Uspešen ni bil nobeden.  

-  1 dijak iz G4A je ponovno opravljal celotno maturo in bil uspešen. 

-  2 dijaka iz razreda G4A sta opravljala popravne izpite in bila uspešna. 

-  Mat. izpite SM so opravljali 3 kandidati prejšnjih generacij. Uspešnih ni bilo. 

- 1 kandidat je  opravljali SM kot »21 letnik« in ni bil uspešen. 

 

SKUPNO 

- Splošno maturo je letos v spomladanskem in jesenskem  roku opravljalo  19 dijakov iz 

razreda  G4A. Uspešnih je bilo 17 ali  89,47 %.   

- Dodatni izpit ob poklicni maturi je opravljalo 8 dijakov iz Srednje poklicne in strokovne 

šole Krško in vsi so bili uspešni. 

- Izpite splošne mature  je letos na naši šoli opravljalo še 5 kandidatov prejšnjih generacij in 2 

kandidata sta bila uspešna (40 %). 

- 1 kandidat je opravljal splošno maturo kot  »21 letnik« in ni bil uspešen. 

 

2.2.7 Preusmeritev dijakov 

 

V šolskem letu 2018/2019 se noben dijak ni preusmeril, dva pa sta se sredi šolskega leta 

izpisala. 

 

2.2.8 Dodatni izpitni rok za opravljanje popravnih izpitov  

Enemu dijaku je bil odobren izredni rok popravnega izpita. Izpit je uspešno opravil in 

napredoval v višji letnik. 
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2.2.9 Promocija šole, projekti  

Tudi v šolskem letu 2018/2019 je Gimnazija Krško kot organizacijska enota Šolskega centra 

Krško-Sevnica sodelovala in smo bili soustvarjalci vseh promocijskih aktivnosti na centru. 

Dejavnosti promocije Gimnazije Krško je permanentna naloga celotnega učiteljskega zbora. 

Celotno gradivo, ki ga uporabljamo za promocijo Gimnazije Krško, je opremljeno z 

logotipom gimnazije. Logotip je oblikoval dijak naše gimnazije in je rezulata razpisa ob 15-

letnici gimnazijskega izobraževanja v Krškem. 

Tako smo tudi v tem šolskem letu sodelovali pri prireditvi Šolskega centra Krško-Sevnica 

Tehnogenij si ti – tehnogenij svet vrti. Prireditev je namenjena promociji tehnike in 

naravoslovja v Posavju in širše ter smo jo organizirali v sodelovanju z družbo Gen energija 

pred informacijskim centrom Svet energija. Umestili smo jo na konec šolskega leta in tako 

lahko posebej pokazali najbolj inovativne in najboljše izdelke, ki so nastali med šolskim 

letom. Poleg programa šole smo imeli priložnost pokazati tudi druge dejavnosti, ki se odvijajo 

na šoli. 

V času Evropskega tedna mobilnosti vsako leto pripravimo dejavnosti namenjene varnosti v 

prometu za osveščanje mladih o prometni varnosti. Dejavnosti pripravimo v sodelovanju z 

občino Krško tako za devetošolce občine Krško. Za starše pa je bilo organizirano predavanje 

Rdeča luč za starše kot uvodno predavanje prvega roditeljskega sestanka. 

Po osnovnih šolah pa so tako dijaki kot učitelji predstavljali šolo v okviru predinformativnih 

dejavnosti za osnovnošolce in njihove starše. Izvedli smo več predstavitev izobraževalnega 

programa in dejavnosti šole po osnovnih šolah Posavja in širše. 

Posebej smo povabili naše bodoče dijake in njihove starše na informativna dneva, ki ju po 

šolskem koledarju pripravlajmo v petek in soboto v mesecu februarju. Skupaj z OE Srednja 

poklicna in strokovna šola Krško v smo treh terminih pripravili skupen program. V tem 

skupnem delu že po tradiciji vse obiskovalce nagovori viden predstavnik gospodarstva, 

gospodarske zbornice, v avli centra so se predstavila posamezna podjetja s stojnicami.  

Program gimnazije je bil predstavljen posebej in so ga pripravili učitelji z dijaki, pripravili 

smo tudi dodatno gradivo s prikazom dodatnih dejavnosti na gimnaziji. Nato smo popeljali 

bodoče dijake in starše na prikaz dela na posameznih predmetnih področjih.  

Za zaključne razrede osnovne šole na Šolskem centru Krško-Sevnica organiziramo tehnične 

dneve za osnovnošolce. V teh dnevih v obliki delavnic osnovnošolci spoznavajo 

naravoslovno-tehnična področja, ki jih vključujejo naši programi. Dijake in profesorje 

Gimnazije Krško ter program šole so osnovnošolci spoznali v delavnicah z eksperimenti v 

kemiji in ekološkimi delavnicami. Posamezna strokovna področja naše tehniške gimnazije pa 

tudi v delavnicah s področja računalništva, elektronike in strojništva. 

Ob vseh predstavitvah Gimnazije Krško posebno pozornost pa ob vsaki predstavitvi 

namenimo predstavitvi samega izobraževalnega programa, ki ga izvajamo v Gimnaziji 

Krško – tehnična gimnazija. Posebej moramo poudariti, da gre za program, ki je splošno 

izobraževalen in se zato zaključi s splošno maturo, kar omogoča vpis na vse univerzitetne 

študije. Hkrati pa so v predmetniku gimnazije tudi vsebine s strokovnih področij tehnike. 

Prepoznavnost naše gimnazije gradimo tudi s sodelovanjem z lokalnim okoljem – lokalnimi 

organizacijami in podjetji. V projektu Posodobitve programa strokovnih gimnazij v okviru 

Konzorcija strokovnih gimnazij so bile načrtovane obvezne izbirne vsebine po posameznih 

letnikih s projektnimi vsebinami v vsakem letniku. Tako načrtovanje in organiziranje smo 

ohranili tudi v tem šolskem letu. Pri teh vsebinah smo se povezovali z lokalnimi 

organizacijami in lokalno skupnostjo. 
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Pri obveznih izbirnih vsebinah iz zdravstvene vzgoje sodelujemo tudi z Zdravstvem domu 

Krško, ki našim dijakom pripravijo predavanja o pomenu zdravja, in Mladinskim centrom 

Krško. 

Dijaki Gimnazije Krško se spoznavajo s slovenskim in tujimi bazami knjižnega in ostalega 

gradiva v obliki knjižnično informacijskih znanj. V tem okviru tudi obiščejo in spoznajo 

Valvasorjevo knjižnico. 

Posamezni dijaki gimnazije so sodelovali v projektu Zavezništva za mlade, ki je nastal na 

pobudo evropskega poslanca Franca Bogoviča – Mladi mladim. Dijaki so spoznavali delo v 

posameznih podjetjih v lokalnem okolju. Svoje ugotovitve pa predstavili na skupni prireditvi 

na gradu Rajhenburg in za nagrado odšli na strokovno ekskurzijo (Strasbourg, Luksemburg, 

Bruselj). Sodelovale so tudi druge srednje šole (SPSŠ Krško, Gimnazija Brežice, ETRŠ 

Brežice, Gimnazija Ptuj). 

Posodobitev učnih pristopov smo pri strokovnem predmetu elektrotehnika izvajali preko 

projekta ŠIPK (Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2020) v 

sodelovanju s Fakulteto za elektrotehniko UL - Raba naprednih pedagoških pristopov pri 

srednješolskem izobraževanju elektrotehnike – napELE. Sodelovali so nekdanji dijaki 

gimnazije Krško, ki so sedaj študenti posameznih fakultet Univerze v Ljubljani (delavnica 

Moodle za učitelje in demonstracija novih metod poučevanja z uporabo novih tehnilogij pri 

pouku). 

 

Ohranili smo izvajanje projektnih tednov v prvih treh letnikih gimnazije. 

V prvem letniku so se v projektnem delu z naslovom Narava v človeku in človek v naravi 

povezala vsa predmetna področja v spoznavanju Kostanjevice na Krki. Z delavnicami na 

terenu smo spoznali Kostanjeviško jamo, Krakovski gozd, geografske, zgodovinske in 

kulturne značilnosti kraja. Svoje raziskovalno delo bodo dijaki predstavili učiteljem in 

staršem. 

Drugi letniki Gimnazije Krško so odšli na tabor preživetja v naravi na otoku Olib 2019. 

Raziskovali so otok, najlepše zalive in v sodelovanju z mestno upravo izvedli ekološke 

dejavnosti na otoku. Izvajali so eksperimente v naravi in delavnice učenja na prostem.  

Dejavnosti tretjega letnika so obarvane podjetniško in projektno. Kompetenco podjetnosti 

smo krepili v okviru projekta PODVIG – Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje 

prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v gimnazijah. 

Naslov projektnega tedna je Sooblikujem prihodnost.  

 

Posamezni dijaki so vključeni v program MEPI (Mednarodno priznanje za mlade) in tako 

sodelujejo na aktivnostih v okviru tega programa (MEPI treningi, odprave, prostovoljstvo). 

Bronasta skupina zaključuje opravljanje svojih obveznosti. Program je bil prijavljen in 

sredstva odobrena na občinskem razpisu za mladinske projekte.  

Župan občine Krško mag. Miran Stanko je 7. junija v Kulturnem domu Krško na slavnostni 

akademiji v počastitev krškega občinskega praznika podelil Priznanje občine Krško 

Gimnaziji Krško. Priznanje je gimnazija prejela za dolgoletno delo z mladimi na področju 

varovanja okolja. 

Projekti 

V šolskem letu 2018/2019 se je na Gimnaziji Krško začelo z izvajanjem projekta PODVIG, 

kateri je potekal pod okriljem ZRSŠ. Sodelovali smo kot implementacijska gimnazija A, kar 

pomeni, da smo opazovali delo razvojnih gimnazij in vzporedno delovali v šolskem okolju z 

namenom razvijanja kompetenc podjetnosti pri dijakih. V razvojnem timu smo sodelovali 
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učitelji Krista Lapuh Krulc, Jože Požun, Daniel Prša, Nataša Rostohar in ravnateljica 

gimnazije Erna Župan Pirkovič. Naša naloga je bila ugotoviti obstoječe stanje na šoli in 

narediti operativni načrt za naslednje šolsko leto. 

Po analizi stanja smo ugotovili, da bi bilo smisleno razvijati kompetence ustvarjalnosti, 

motivacije in vztrajnosti, finančne in ekonomske pismenosti, dela z drugimi in učenja z 

izkušnjami. Letni načrt je bil izvedba projektnega tedna za prvi letnik gimnazije, »Učilnica 

izven učilnice: Kostanjevica na Krki«, kjer bi se razvijale kompetence učenja z izkušnjami, 

dela z drugimi- delo v skupini in v parih ter ustvarjalnosti. Interdisciplinarno povezovanje 

znotraj predmetov biologija, matematika, umetnost za prvi in drugi letnik gimnazije v 

okviru strokovne ekskurzije in obiska razstave »Human bodies« ter obiska delavnic na 

Kersnikovi in razstave del Ivane Kobilica. Podjetniške delavnice za tretji letnik 

gimnazije, v katerih dijaki spoznajo kakšna je pot od ideje do izdelka in pri tem razvijajo 

kompetence ustvarjalnosti, dela z drugimi, finančne in ekonomske pismenosti. Izvedba 

podjetniških delavnic je bila predstavljena na mednarodni konferenci Sem, vem, znam . 

Izvedba dela laboratorijskih vaj iz elektrotehnike za četrti letnik gimnazije na inštitutu 

»Zelen« in razvoj kompetenc učenja z izkušnjami, dela z drugimi. Vsebine so bile izvedene v 

sodelovanju z učiteljskim zborom gimnazije. 

Na petih delovnih srečanjih smo spoznali nekaj teoretičnih znanj in praktičnih raziskav katere 

kažejo na potrebo razvijanja podjetnostnih kompetenc pri dijakih gimnazij kot tudi primere 

vključevanja podjetnostnih kompetenc v pouk in izbirne vsebine pri razvojnih gimnazijah.  

 

Koordinatorica: Nataša Rostohar, prof. 

 

O vseh dogodkih je bilo več zapiskov v lokalnih tiskanih medijih (Posavski obzornik, 

Dolenjski list), elektronskih medijih (ePosavje, posavje.info) in na spletnih straneh Šolskega 

centra Krško – Sevnica.  

2.2.10 Šolski časopis, informativno gradivo in film o izobraževalnih programih na 

ŠC 

Za potrebe predinformativnih in informativnih dejavnosti smo uporabili gradivo, ki je 

predstavilo program gimnazije in ostale dejavnosti na šoli (zloženke za izobraževalne 

programe, plakati, promocijske majice, mapo ŠC Krško-Sevnica za hranjenje informativnega 

gradiva, film o izobraževalnih programih). Veliko gradiva smo umestili tudi na spletno stran 

šole, ki je postala uporaben vir informacij za vse obiskovalce. 
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2.2.11 Realizacija vzgojno - izobraževalnega dela 

 

V šolskem letu 2018/2019 je bilo na tehniški gimnaziji  realiziranih 97,4% ur. Pregled 

realizacije po oddelkih: 

 

Rrealizacija pouka za Gimnazijo Krško za obdobje od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019 

        

Oddelek Število ur po predmetniku I. 
I. 

[%] 
II. 

II. 

[%] 

I. + 

II. 
I. + II. [%] 

G1A 1.245,0 563 45,2 693 55,7 1256 100,9 

G2A 1.280,0 583 45,5 677 52,9 1260 98,4 

G3A 1.490,0 661 44,4 812 54,5 1473 98,9 

G4A 1.525,0 728 47,7 679 44,5 1407 92,3 

       97,4 

 

Realizcija pouka v Gimnaziji Krško je slabša le v 4. letniku, kjer so ure po izvedbenem 

predmetniku planirane za 35 tednov pouka, čeprav se pouk zaradi izvajanja splošne mature 

konča že prej.  
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2.2.12 Tekmovanja 

V šolskem letu 2018/2019 so se učenci Gimnazije Krško udeležili naslednjih tekmovanj: 

 

Tekmovanja na katerih smo  sodelovali: 

- za Cankarjevo priznanje 

- natečaj HAIKU Gimnazije Vič 

 

- angleška bralna značka – G1A 

- nemški jezik - 3.letnik – dijakinja je dosegla srebrno državno priznanje 

- Epi Lesepreis – 3. letnik – dve dijakinji dosegli zlato priznanje 

- tekmovanje iz angleškega jezika – dijak 3. letnika dosegel srebrno državno priznanje 

 

- logična pošast: dijakinja 3. letnik - 1. mesto državno (zlato priznanje) 

- matemček (tekmovanje v prostorski predstavljivosti): dijakinja 3. letnik - 2. mesto 

državno (zlato priznanje), dijakinja 4. letnik - 2. mesto državno 

- razvedrilna matematika: dijakinja 3. letnik (zlato priznanje) 

 

- tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni 

 

- šolsko tekmovanje iz fizike za dijake srednjih šol 

- regijsko tekmovanje iz fizike  

 

- tekmovanje iz geografije (5 dijakov) 

 

- tekmovanje iz zgodovine  

 

- tekmovanje Evrošola (10 dijakov) 

športna tekmovanja 

- področno tekmovanje v odbojki za dijakinje 

 

- tekmovanje v gradbeni mehaniki za srednješolce (šolsko) 7 dijakov 

 

- tekmovanje v gradbeni mehaniki za srednješolce (državno) 2 dijaka (srebrno, 

zlato priznanje – državna prvakinja) 

 

- Ali je kaj trden most? (mednarodno tekmovanje) 3 dijaki – 2. mesto med srednjimi 

šolami v kategoriji nosilnost 

 

- tekmovanje iz risanja projekcij in kotiranja PIKO 2019 (šolsko) 

 

- tekmovanje iz risanja projekcij in kotiranja PIKO 2019 (državno) srebrno priznanje 

 

- tekmovanje v Bober (mednarodno tekmovanje v informacijski in računalniški  

pismenosti)  

 

- tekmovanje iz kemije (šolsko) 
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2.2.13 Prevoz in prehrana dijakov 

Veliko dijakov na šoli je vozačev. Na pouk oz. prevoz lahko čakajo v avli šole, prostorih 

knjižnice in čitalnice. Na pobudo šole in v sodelovanju z prevozniki delujejo tudi nove 

avtobusne linije, ki so s prihodi in odhodi prilagojene našim dijakom.  

Tudi šolskem letu 2018/19 so toplo malico za dijake pripravljali na OŠ Jurija Dalmatina.  

Cena obroka je bila za dijake subvencionirana glede na socialni status po Pravilniku o šolski 

prehrani s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Dijaki so se na malico 

prijavljali v skladu z dogovorjenimi pravili, z obroki tople malice so bili večinoma zadovoljni, 

še vedno pa je težava na šoli ta, da nimamo jedilnice, saj smo morali v ta namen uporabiti obe 

avli.  

2.2.14 Socialna in zdravstvena skrb za dijake 

Šola v okviru svojih možnosti pomaga dijakom, ki prihajajo iz socialno slabših razmer, pri 

plačilu strokovnih ekskurzij ter ostalih aktivnostih v okviru obveznih izbirnih vsebin. 

Nekaterim socialno šibkim dijakom se je pomagalo tudi s sredstvi Šolskega sklada. 

Za prve in tretje letnike smo organizirali sistematske zdravniške preglede, za ostale pa 

cepljenje v dogovoru z Zdravstvenim domom Krško 

 

2.3 Delovni in materialni pogoji 

2.3.1 Delovni pogoji 

- Šola je izvajala pouk na lokaciji CKŽ 131 in dijaški dom. 

2.3.2 Materialni pogoji 

Šola pridobiva sredstva za delo iz naslednjih virov: 

- dotacije  

- lastne dejavnosti 

- najemnine 

- dotacije in sponzorstva 

- s sodelovanjem v domačih in mednarodnih projektih  

- izobraževanja odraslih 

 

3 REALIZACIJA VPISA ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020 

3.1 Mladina 

A  Splošno izobraževanje 

Program: tehniška gimnazija   14 

 

4 KOLEDAR 

4.1 Šolski koledar 

V šolskem koledarju so bili odrejeni vsi pomembni datumi za tekoče šolsko leto: 

- začetek in konec pouka 
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- izpitni roki, matura  

- prosti dnevi (prazniki in počitnice) 

- konference (delovne in redovalne) 

Šolski koledar je bil v šolskem letu 2018/2019 je bil v celoti realiziran in upoštevan glede na 

Pravilnika o šolskem koledarju in glede na letni delovni načrt Gimnazije Krško in Šolskega 

centra Krško-Sevnica.  

4.2 Konference 

4.2.1 Redovalne konference 

Redovalne konference so ob zaključku posameznih ocenjevalnih obdobij in sicer v naslednjih 

časovnih terminih: 

 

torek, 15. 1. 2019 
- Aktualne informacije  

- Analiza uspeha v 1. ocenjevalnem obdobju 

 

ponedeljek, 20. 5. 2019 

- Uspeh ob koncu pouka za zaključne letnike 

- Izpitni red (matura, zaključni izpiti) 

- Aktualne informacije  

 

petek, 21. 6. 2019 

- Uspeh ob koncu pouka v šolskem letu 2018/2019 

- Aktualne informacije  

 

petek, 5. 7. 2019 

- Uspeh po popravnih izpitih  

- Aktualne informacije – plan dela do konca šolskega leta 

 

torek, 20. 8. 2019 

- Uspeh po popravnih izpitih  

 

četrtek, 22. 8. 2019 

- Uspeh po popravnih izpitih  

- Aktualne informacije in plan dela do začetka novega šolskega leta 

 

 

Pred vsako redovalno konferenco so razredniki izvedli tudi oddelčne konference. 

4.2.2 Delovne konference 

Delovne in tematske konference smo izvedli po potrebi in v skladu s programom: 

 

sreda, 29. 8. 2018 

- Navodila učiteljem za prvi dan pouka (3. 9. 2018)  

- Aktualne informacije 

 

ponedeljek, 8. 10. 2018 
- Poročilo o uresničitvi letnega delovnega načrta za šolsko leto 2017/2018  
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- Predstavitev Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2018/2019 

 

četrtek, 8. 11. 2018 
- Aktualne informacije (pregled in plan aktivnosti) 

- Obravnava Šolskih pravil ocenjevanja znanja 

- Obravnava Šolskih pravil o šolskem redu 

 

četrtek, 13. 12. 2018 
- Aktualne informacije 

- Analiza dela po oddelkih 

 

ponedeljek, 11. 2. 2019 
- Aktualne informacije 

- Informativni dan 2019 

 

četrtek, 21. 3. 2019 
- Aktualne informacije 

- Javno nastopanje in nastopanje v razredu (ga. Meta Grošelj) 

 

torek, 10.4.2018 
- Problemska konfernca 

 

četrtek, 18. 4. 2019 
- Aktualne informacije 

- Komunikacija in medsebojni odnosti (Albert Mrgole) 
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5 KADROVSKA ZASEDBA, IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE 

DELAVCEV TER NJIHOVE OBREMENITVE 

5.1 Učiteljski zbor 

Učiteljski zbor Gimnazije Krško je sestavljalo 31 redno zaposlenih učiteljev in ostalih 

strokovnih delavcev: 

 

Zap. št. Ime in priimek učitelja Delovno mesto 

1 Janja Anžiček Učiteljica angleščine 

2 Erika Broz Žižek Učiteljica strokovno teoretičnih predmetov strojništva 

3 Matjaž Cerar Učitelj strokovno teoretičnih predmetov strojništva 

4 Maja Divjak Malavašič Učiteljica biologije 

5 Janez Firbas Učitelj strokovno teoretičnih predmetov elektrotehnike 

6 Verica Gradišek Učiteljica geografije in nemščine 

7 Vida Hiršelj Laborantka 

8 Alenka Jevšnik Učiteljica športne vzgoje 

9 Simona Karl Učiteljica slovenščine 

10 Sabina Kumer Učiteljica matematike 

11 Matej Mlakar Učitelj matematike 

12 Bojan Novak Knjižničar 

13 Svetlana Novak Učiteljica strokovno teoretičnih predmetov elektrotehnike 

14 Martina Orožen Učiteljica slovenščine 

15 Andrej Peklar Učitelj računalništva in informatike 

16 Jože Pernar Učitelj fizike 

17 Lidija Pirc Učiteljica kemije 

18 Marjana Plavljanić Svetovalna delavka  

19 Jože Požun Učitelj strokovno teoretičnih predmetov elektrotehnike 

20 Daniel Prša Učitelj nemščine in sociologije 

21 Nataša Rostohar Učiteljica matematike 

22 Robert Rožman Učitelj strokovno teoretičnih predmetov elektrotehnike 

23 Ernest Simončič Učitelj športne vzgoje 

24 Jana Škoda Učiteljica likovne umetnosti 

25 Vesna Škrabar Učiteljica zgodovine in geografije 

26 Alenka Špan Učiteljica angleščine 

27 Mateja Traven Učiteljica slovenščine 

28 Franci Uduč Učitelj strokovno teoretičnih predmetov strojništva 

29 Sabina Žulič Svetovalna delavka, učiteljica filozofije 

30 Erna Župan Pirkovič 
Ravnateljica Gimnazije /Učiteljica strokovno teoretičnih 

predmetov elektrotehnike 

31 Igor Žveglič Učitelj strokovno teoretičnih predmetov elektrotehnike 
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5.2 Izobraževanje strokovnih delavcev 

Strokovni delavci so se udeleževali študijskih skupin za posamezna predmetna področja, 

izobraževaja v organizaciji ZRSŠ in izobraževanj zunanjih ocenjevalcev na maturi.  

5.3 Obremenitve učiteljev 

Posamezni učitelji so obremenjeni v skladu z zakonom, standardi in normativi ter navodili in 

smernicami MIZŠ-ja.  

6 STROKOVNI IN POSLOVODNI ORGANI ŠOLE 

6.1 Učiteljski zbor 

Učiteljski zbor je organ šole, ki ga sestavljajo vsi strokovni delavci šole. Sestajali so se na 

delovnih in redovalnih konferencah, vodila jih je ravnateljica Erna Župan Pirkovič. 

Obravnavali so učno-vzgojne probleme, analizirali učni uspeh po programih in oddelkih ter 

predmetih in se ukvarjali z vsemi aktivnostmi dijakov na šoli in izven nje. Znotraj 

učiteljskega zbora so delovali razredni učiteljski zbori, ki so jih sestavljali učitelji posameznih 

razredov. Vodili so jih razredniki. 

6.2 Razredniki 

Razredniki so vodili svoje razrede, skrbeli za pedagoško in drugo dokumentacijo dijakov in 

oddelkov kot celote. Skupaj z razredno skupnostjo so pripravljali in vodili razredne ure, na 

katerih so obravnavali vse, kar se je dogajalo v razredu: 

- učni uspeh posameznika in celote, 

- disciplinske in ostale probleme,  

- teme po lastni izbiri. 

 

Pomembna naloga razrednika je tudi sodelovanje s starši na rednih govorilnih urah in 

roditeljskih sestankih, po potrebi pa tudi izven teh ter preko eAsistenta.  

 

Razred Razrednik 

G1A Simona Karl 

G2A Sabina Kumer 

G3A Matej Mlakar 

G4A Daniel Prša 

 

6.3 Strokovni aktivi 

Znotraj učiteljskega zbora so se učitelji povezovali v strokovne aktive. V Gimnaziji so 

delovali naslednji aktivi: 

6.3.1 Strokovni aktivi gimnazije  

Aktiv Vodja aktiva 

Aktiv učiteljev slovenskega jezika Martina Orožen 

Aktiv učiteljev tujih jezikov Janja Anžiček 
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Aktiv učiteljev matematike Matej Mlakar 

Aktiv učiteljev naravoslovnih predmetov Lidija Pirc 

Aktiv učiteljev fizike Jože Pernar 

Aktiv učiteljev družboslovnih predmetov Vesna Škrabar 

Aktiv učiteljev športne vzgoje Alenka Jevšnik 

Aktiv učiteljev strojnih predmetov  Erika Broz Žižek 

Aktiv učiteljev elektro in rač. predmetov Svetlana Novak 

 

 

Naloge strokovnih aktivov so bile: 

- oblikovanje in usklajevanje kriterijev ocenjevanja 

- predlaganje nabave opreme, učil in strokovne literature 

- predlaganje udeležbe na izobraževanjih in študijskih skupinah 

- predlogi za  sodelovanje na tekmovanjih za dijake 

- organizacija strokovnih ekskurzij, naravoslovnih, kulturnih in športnih dni 

- sodelovanje pri delitvi ur 

- organizacija tekmovanj in ostalih prireditev 

- priprava gradiva za informativni dan in predstavitve programov 

- dajanje predlogov in pobud 

Poročila o delu aktivov so arhivirana pri ravnateljici. 

 

6.4 Ravnateljica gimnazije  

Poročilo o delu ravnateljice Gimnazije Krško. 

Dela in naloge ravnatelja organizacijske enote zavoda in njegove pristojnosti so določene v 

21. točki Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Šolski center Krško – 

Sevnica in v 49. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.  

Zastopa in predstavlja šolo in je v okviru svojih pooblastil odgovoren za zakonitost njenega 

dela, odgovarja pa tudi za strokovno vodenje šole ter pripravlja njen razvojni program. 

Podpisuje javne listine, ki so vezane na izobražebvalni program šole, ki jo vodi. 

V šolskem letu 2018 /2019 sem: 

a) organizirala, načrtovala in vodila pedagoški proces 

b) zagotavljala kadrovske pogoje za izvedbo vseh programov: 

 - razporejanje obveznosti strokovnih delavcev 

 - določanje sistematizacije delovnih mest 

- priprava predloga stalnega strokovnega izobraževanja in spopolnjevanja strokovnih 

delavcev 

- pomoč strokovnim delavcem pri uporabi elektronske oblike dnevnika in redovalnice  

- spremljanje uporabe elektronske oblike dnevnika in redovalnice in uporaba 

elektronskega dnevnika za spremljanje obveznih izbirnih vsebin, izostankov dijakov, učnih 

dosežkov dijakov 

c) Vodila pedagoški proces: 

 - vodila redovalne in delovne konference  

 - imenovala izpitne odbore, izpitne komisije in nadzorovanje njihovega dela 

 - svetovala in nadzorovala strokovne delavce 

 - izvedla napovedane hospitacije pri učiteljih predmetov 

 - sodelovala pri delu delovne skupine za projekt PODVIG 

č)  Pripravila predlog poročila o uresničitvi letnega delovnega načrta za šolsko leto 

2018/2019 
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Pripravila predlog letnega delovnega načrta za šolsko leto 2019/2020 

d) Ocenila strokovne delavce 

f) Sodelovala s starši: 

 - pri delu sveta staršev 

 - roditeljski sestanki ( prvi roditeljski sestanek za prve letnike, novembrski roditeljski 

sestanek za zaključne letnike) 

 - osebni pogovori s starši pri reševanju problemov 

e) Delo v svetu zavoda 

 - priprava gradiv za posamezne seje 

 - sodelovala pri sejah sveta zavoda 

g) Sodelovala z ustreznimi organi MIZŠ, Zavoda RS za šolstvo in Državnega izpitnega 

centra, Konzorcijem strokovnih gimnazij, Aktiv ravnateljev srednjih šol Posavja  

h) Sodelovala z Zvezo srednjih šol in dijaških domov Slovenije, Društvom Ravnatelj 

i) Sodelovala z organi lokalne skupnosti (občina), gospodarstvom in inštitucijami, pobudi 

evropskega poslanca Franca Bogoviča Zavezništvo za mlade – projekt Mladi mladim – 

povezovanje lokalnega gospodarstva s srednjo šolo 

 

j) Izobraževanje: 

na področju vodenja:  

- Strokovno srečanje ravnateljev srednjih šol – Šola za ravnatelje, Portorož,  

- Posvet Društva Ravnatelj 

- Posvet Zveze srednjih šol in dijaških domov Slovenije 

- seminar za predsednike in tajnike šolskih maturitenih komisij 

- seminar Maturitetna elektrotehnika – organizacija in aktivna udeležba 

 

k) članstvo v državni predmetni komisiji za splošno maturo iz elektrotehnike. 

l) na ravni šole koordinirala projektno delo ŠIPK (Študentski inovativni projekti za družbeno 

korist 2016-2020) v sodelovanju s Fakulteto za elektrotehniko UL - Raba naprednih 

pedagoških pristopov pri srednješolskem izobraževanju elektrotehnike - napELE 

 

6.5 Svet staršev 

Svet staršev je posvetovalni organ ravnatelja in pedagoškega zbora. Obravnaval je vzgojno-

izobraževalno problematiko in dajal pobude drugim organom šole. V njega so bili izvoljeni 

starši dijakov – iz vsakega oddelka po eden.  

Svet staršev Gimnazije Krško je v šolskem letu 2018/2019 vodila ga. Tatjana Mlakar. 

Svet staršev Gimnazije Krško se je v šolskem letu 2018/2019 sestal na treh rednih sejah in 

imel dve korespodenčni seji. Na seja je svet staršev obravnaval naslednjo tematiko: 

 

1. seja: ponedeljek, 8. 10. 2018 

- Izvolitev predsednika Sveta staršev Gimnazije Krško. 

- Poročilo o uresničitvi letnega delovnega načrta za šolsko leto 2017/2018. 

- Predstavitev letnega delovnega načrta za šolsko leto 2018/2019. 

- Sklep o začetku pouka. 

- Sklep o trajanju odmora za malico. 

 

1. korespondenčna seja, 22. do 25. 10 .2018 

- Potrditev predstavnika staršev Srednje poklicne in strokovne šole Krško v UO ŠS 

ŠC Krško-Sevnica. 
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2. seja: sreda, 21. 11. 2018 

- Aktualne informacije 

- Obravnava predloga Šolskih pravil o šolskem redu. 

3. seja: četrtek, 14. 3. 2019 

- Analiza uspeha v 1. konferenčnem obdobju 

- Aktualne informacije. 

 

2. koresponenčna seja: od 10. do 12. 6. 2019 

 

- Potrjevanje seznama delovnih zvezkov in učnih gradiv za šolsko leto 2019/2020. 

 

7 DIJAŠKA SKUPNOST 

POROČILO DELA DIJAŠKE SKUPNOSTI Gimnazije Krško v šolskem letu 2018/19:  

 Organizacija sestankov dijaške skupnosti.  

 Izvolitev predstavnika dijakov Gimnazije Krško: Simon Ašič.    

 Organizacija nagradnega izleta za najuspešnejše dijake: 14. 12. 2018, Adventne Benetke.      

 Fotografiranje oddelčnih skupnosti.  

 Okrasitev šole v decembru.  

 Organizacija prireditve ob dnevu samostojnosti in enotnosti. 

 Podpora pri organizaciji maturantskega plesa v šolski športni dvorani.  

 Udeležba na okrogli mizi: Dijaška organizacija Slovenije na poti v MC Krško, 1. 3. 2019   

 Organizacija predaje ključa.  

 Predlogi dijakov za kvalitetnejše sobivanje na šoli, sestanek pri ravnateljici.  

 Organizacija prireditve ob dnevu državnosti in zaključku pouka.    

 Obveščanje o pomembnih dogodkih, ki so povezane z obšolskimi dejavnostmi (oglasna 

deska/ šolska spletna stran/šolski profil na FB)  

 

Mentor dijaške skupnosti Gimnazije Krško:  
 

Andrej Peklar  
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