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VIZIJA GIMNAZIJE TOLMIN 

 

 

 

…………………………………… Gimnazija Tolmin……………………………………..  

 

 je in bo izobraževalno središče, v katerem vsi udeleženci zagotavljamo 

najboljše pogoje za učenje, se vzajemno spodbujamo in razvijamo ustvarjalnost 

 

 je šola z vizijo, ki je usmerjena k kvalitetnemu znanju in kvalitetni rasti 

posameznika. Kljub natančno določeni eksterni maturi ob koncu 

srednješolskega izobraževanja omogoča veliko avtonomijo in celosten razvoj 

dijakov. 
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IZJAVA O POSLANSTVU GIMNAZIJE TOLMIN – strateški cilji 

 

Poslanstvo šole uresničujemo na dveh področjih - izobraževalnem in vzgojnem 

 

 POUK 

S kakovostnim poukom omogočamo dobro pripravo na maturo in uspešno 

nadaljevanje študija na fakultetah in visokih strokovnih šolah. V mladostniku 

iščemo njegova močna področja. Spodbujamo ga, da razvije svoje sposobnosti, 

pridobiva kakovostno znanje in oblikuje odgovoren odnos do sebe, drugih in 

življenja sploh. 

 

 KADRI 

Skrbimo za ustrezno izobrazbo, stalnost, izpopolnjevanje in napredovanje 

kadrov. 

 

 ŠOLSKO VZDUŠJE 

Na šoli spodbujamo odprto komunikacijo, z dijaki želimo imeti partnerske 

odnose. V sodelovanju iščemo izzive za naš skupni razvoj. Hočemo biti 

sogovorniki, ne nasprotniki. Trudimo se ustvarjati kar najbolj vzpodbudno 

okolje za dobro počutje vseh v zavodu. 

 

 STARŠI 

Razvijamo in razširjamo stike s starši. Srečujemo se ob različnih priložnostih, 

uspehih in tudi neuspehih. 

 

 INTERESNE  DEJAVNOSTI 

Široka ponudba dejavnosti ob pouku zadovoljuje različne dijaške interese in 

ustvarjalnosti: umetniško, raziskovalno, športno področje in vrste tekmovanj v 

znanju iz različnih predmetnih področij. 

 

 VZGOJA IN MOŽNOSTI ZA RAZVOJ MLADOSTNIKA 

S poukom in vzgojo posredujemo in navajamo dijake na osnovne civilizacijske 

in državljanske vrednote. Naše poslanstvo temelji na vzgledu in prepričevanju. 

Spoštujemo drugačnost in pravico do možnosti za razvoj vsakega 

posameznika. 

 

 

 EVROPSKA DIMENZIJA IZOBRAŽEVANJA 

Z različnimi projekti uresničujemo evropsko dimenzijo izobraževanja, skrbimo 

za šolske povezave in izmenjave. Naše delo in ideje soočamo s partnerji 

doma in v tujini. Mednarodno sodelovanje nam omogoča možnosti za večjo 
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kakovost izobraževanja in pripravo mladih za vključevanje v družbo in boljši 

prehod v svet dela. 

 

 POVEZOVANJE Z OKOLJEM 

Z različnimi projekti uresničujemo povezovanje z okoljem in skrbimo za stalno 

prisotnost in povezavo z njim. 

 

 PRIHODNOST  

Zagotoviti hočemo stabilno delovanje ustanove z aktivno promocijo šole med 

bodočimi gimnazijci in aktivnim iskanjem dodatnih programov, ki bi jih lahko 

umestili v naše okolje. 
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1 UVOD 

 

Letni delovni načrt je zasnovan v skladu z Zakonom o gimnaziji. V programu sta 

upoštevana Pravilnik o normativih in standardih v srednjem šolstvu ter Zakon o 

organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. 

 

Predlog letnega delovnega načrta za šolsko leto 2021/22 je učiteljski zbor obravnaval 

in sprejel na pedagoški konferenci  23. 8. 2021. 

 

Letni delovni načrt je bil obravnavan na sestanku Sveta staršev Gimnazije Tolmin 27. 

9. 2021  in na seji Sveta šole Gimnazije Tolmin 28. 9. 2021. 

 

Letni delovni načrt 2021/22 je zasnovan na osnovi Poročila o realizaciji letnega 

delovnega načrta za šol. leto 2020/21, evalvacije dela učiteljev in šole v maju 2021, 

analize maturitetnih rezultatov na spomladanskem roku mature 2021 ter v skladu s 

priporočili Zavoda za šolstvo republike Slovenije o poučevanju temeljnih evropskih 

kompetenc in spretnosti ter konceptu uvajanja dela z nadarjenimi dijaki. Prav delu z 

nadarjenimi dijaki bo na osnovi pozitivnih izkušenj iz preteklega šolskega leta tudi v 

tem letu namenjene veliko pozornosti. Zlasti bomo spodbujali sodelovanje na različnih 

tekmovanjih iz znanja ter razpisih raziskovalnih nalog. Sicer v šolskem letu 2021/22 

načrtujemo nadaljevanje predmeta interdisciplinarni tematski sklop  v 2. in 3. letniku in 

vključitev novih učiteljev v ta dva predmeta. Glede na trenutne razmere v zvezi e 

epidemijo korona virusa letos razen dveh novih Erasmus+ projektov ne načrtujemo 

novosti. Temeljni cilj tega šolskega leta bo čimbolj nemoteno izpeljati celoten pouk in 

okrepiti dobro prakso, razvito v preteklih letih z že omenjenim poudarkom na delu z 

najboljšimi dijaki in predvsem še bolj  intenzivno delati na področju samoevalvacije in 

kakovosti. 

 

Ponudba krožkov je enaka ponudbi predhodnega leta, delo krožka prve pomoči bomo 

tudi letos razširili s taborom prve pomoči, krožek programiranja bomo ponudili na 

osnovni in zahtevnejši ravni. Z delom bo nadaljeval dekliški pevski sestav Gimnazije 

Tolmin. Poskus uvedbe krožka podjetništva se ni dobro iztekel, zato bomo te vsebine 

dijakom ponudili v okviru OIV.  

Delo na šoli bo organizirano v skladu z navodili NIJZ.  

Cilji Gimnazije Tolmin 2021/22 so zasnovani s točno določenimi kazalniki in nosilci, kar 

omogoča sprotno spremljanje realizacije. Mnoge ponudbe za aktivnosti dijakov, razne 

prireditve, razstave in predavanja se pogosto pojavijo šele sredi šolskega leta, zato 

bomo operativni del LDN sproti dopolnjevali glede na ponudbo ter primernost 

dejavnosti, ob tem pa glede na izkušnje z realizacijo pouka v preteklih letih pazili na 

dovolj veliko realizacijo rednega pouka.  
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Letni delovni načrt Gimnazije Tolmin za šol. leto 2021/22 je sestavljen iz dveh delov. 

V prvem delu so osnovni podatki o tekočem šolskem letu ter dejavnostih, ki jih moramo 

izvajati na osnovi ustanovitvenega akta.  

V drugem delu so opisane aktivnosti, s katerimi želimo doseči, da bo Gimnazija Tolmin 

ohranila imidž dobre šole, prepoznavne ne le po kvalitetnem pouku in dobrih 

maturitetnih rezultatih, pač pa tudi po široki paleti dejavnosti, ki jih ponuja svojim 

dijakom. Doseči želimo, da bo šola še naprej ne le uspešna in prepoznavna v svojem 

okolju, pač pa da bo postala eden od stebrov življenja v Zgornjem Posočju.  

 

Posebno skrb namenjamo sodelovanju s starši, dijaško skupnostjo, lokalno skupnostjo 

ter gospodarstvom. Ohranili bomo dobro sodelovanje z osnovnimi šolami, zlasti 

različne načine dela z nadarjenimi dijaki, delno v šoli, večinoma pa v obliki raziskovalni 

taborov. S tem bomo ne le bolj racionalno uporabili razpoložljiva sredstva, pač pa te 

dejavnosti uporabili tudi za promocijo šole.  

 

Aktivnosti smo načrtovali glede na pričakovana finančna sredstva, dodeljena v sklepu 

o financiranju, ki smo ga prejeli od MIZŠ.  

 

Finančni načrt šole bomo izdelali za koledarsko leto 2022, predloge za prispevke 

staršev za fotokopiranje in dejavnosti za šolsko leto 2021/22 pa na osnovi porabe 

preteklega leta. 

 

Posebej načrtujemo promocijo šole, saj je prav uspešna promocija poleg dobrega dela 

in korektnega odnosa pogoj za dovolj velik vpis, iz česar sledi tako polna zaposlitev 

pedagoškega kadra kot uspešno pokrivanje fiksnih materialnih stroškov. Poseben 

poudarek bo na odličnih rezultatih v razredu, na tekmovanjih in maturi ter uvajanju 

projektnega dela na način, da vsakemu dijaku omogočimo, da kar najbolje razvije svoje 

sposobnosti. 

 

Sestavni del LDN šole so tudi osebni LDN vseh učiteljev, ki se hranijo v pisarni 

ravnateljice šole. 
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2  ŠOLSKI OKOLIŠ IN ŠOLSKI PROSTOR GIMNAZIJE TOLMIN 

 

 

 

2. 1 Okoliš, v katerem deluje Gimnazija Tolmin 

 

Sedež Gimnazije Tolmin je v Tolminu, njeno naravno zaledje so osnovne šole občin 

Bovec, Kobarid, Kanal in Tolmin: OŠ Bovec, OŠ Kobarid, OŠ Tolmin, OŠ Most na Soči, 

OŠ Podbrdo, OŠ Kanal in delno OŠ Deskle. Sestavo dijakov Gimnazije Tolmin v tem 

šolskem letu po občinah prikazuje naslednja tabela:  

 

Občina Število 

Tolmin 119 

Kobarid 42 

Bovec 10 

Kanal ob Soči 26 

Brežice 1 

SKUPAJ 198 

 

 

Na vseh teh osnovnih šolah se je v zadnjih desetih letih število devetošolcev 

prepolovilo, trenutno šteje generacija otrok, ki v Zgornjem Posočju zaključujejo 

osnovno šolo, okrog 140 učencev. Promocijske aktivnosti bomo zato še bolj okrepili in 

usmerili tako, da bomo tako kot v preteklem letu večino učencev teh šol, ki se odločajo 

za šolanje na gimnazijskih programih, skušali prepričati za vpis na Gimnazijo Tolmin. 

 

2. 2 Šolski prostor 

 

Šolski prostor Gimnazije Tolmin je določen z načrtom stavbe ter zajema šolske stavbe, 

dvorišča, športna igrišča in šolske zelenice.  

Šola razpolaga s 16 učilnicami ter večnamenskim prostorom, predavalnico, 

telovadnico, ki si jih deli z OŠ Tolmin, na voljo so ji tudi površine športnega parka 

Brajda. Veliko število učilnic sicer zagotavlja odlične pogoje za delo učiteljev, na drugi 

strani pa predstavlja izredno velike materialne stroške, zato ji pri pokrivanju materialnih 

stroškov že leta pomaga Občina Tolmin. Tudi v prihodnjem letu bomo stroške delno 

zmanjšali tako, da bo 3 učilnice uporabljala OŠ Tolmin in zanje plačevala sorazmerni 

del materialnih stroškov. 

Strokovni delavci Gimnazije Tolmin prevzemamo odgovornost za dijake v času 

izvajanja pouka in vseh drugih aktivnosti, ki jih izvajamo v skladu z LDN. V šolskem 
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prostoru Gimnazije Tolmin ter na vseh dejavnostih v organizaciji šole veljajo Šolska 

pravila Gimnazije Tolmin. 

 

Gimnazija Tolmin ne odgovarja za dijake ob prihodu v šolo in odhodu iz šole, ob 

samovoljni oddaljitvi dijakov iz šolskega prostora in ob neupoštevanju navodil 

strokovnih delavcev  Gimnazije Tolmin. 

 

 

  



 
Letni delovni načrt Gimnazije Tolmin 2021/22 

 

 

 

12 
 

 

3  ORGANIZIRANOST GIMNAZIJE TOLMIN  v šol. letu 2021/22 

 

 

3. 1 Število dijakov 

 

V šol. letu 2021/22 je na Gimnazijo Tolmin vpisanih 198 dijakov. Pouk bo organiziran 

v osmih oddelkih. 

MIZŠ šolo financira glede na število dijakov. Model financiranja predvideva povprečno 

26 dijakov v razredu in polno učno obremenitev učiteljev. Na Gimnaziji Tolmin je v 

povprečju 24,8 dijaka na oddelek, zato sredstva iz naslova financiranja glede na število 

dijakov ne bo zadoščalo za nemoteno izvedbo šolskega leta. Za koledarsko leto 2021 

so ta sredstva odobrena. Ob pripravi finančnega načrta za leto 2022 bomo morali 

ponovno zaprositi za dodatna sredstva za nemoteno izvedbo drugega dela šolskega 

leta 2021/22 in prve polovice šol. leta 2022/23. Pri tem se bomo oprli tudi na Zakon o 

Triglavskem narodnem parku. 

 

 

3.2 Seznam razredov v šolskem letu 2021/22 

 

Razred Ime in priimek razrednika Število dijakov 

1.a Jana Costantini, prof. 28 

1.b Marta Rutar, prof. 27 

2.a Lučka Uršič, prof. 22 

2.b Simona Saksida, prof. 26 

3.a Irena Čujec, prof. 23 

3.b. Vesna Lipušček, prof. 27 

4.a Nataša Jan Faletič, prof. 24 

4.b Milica Rutar, prof. 21 

Skupaj  198 

 

 

 

3. 3 Učiteljski zbor Gimnazije Tolmin 2021/22 

 

 

Šol. leto 2021/22 bomo  pričeli z nekoliko drugačno kadrovsko zasedbo kot v 

predhodnem letu. Na Gimnaziji Tolmin tudi letos učno obvezo dopolnjujejo isti učitelji 

matematike, športne vzgoje, glasbe in likovnega snovanja iz OŠ Franceta Bevka 

Tolmin ter učitelj filozofije iz Gimnazije Nova Gorica. 
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Glede na število dijakov šoli pripada 27 ur športne vzgoje. Zaradi lažje organizacije 

pouka bodo del ur na Gimnaziji Tolmin dopolnjevali učitelji OŠ Franceta Bevka Tolmin, 

naš učitelj pa bo del ur poučeval na OŠ Franceta Bevka Tolmin.   

Glede na normativ imamo zaposlene 5 % preveč knjižničarke, del tega dela bo 

zaposlena opravila v okviru predmeta ITS, v ostalem delu bomo zaradi varstva pred 

odpovedjo zaradi starosti ohranili isti obseg zaposlitve.  

 

Povprečna tedenska učna obveza učiteljev v šol. letu 2021/22 je prikazana v Prilogi 1.  

 

Na dan 1. 9. 2021 je na Gimnaziji Tolmin zaposlenih 18 učiteljev, ena učiteljica je delno 

zaposlena na evropskih projektih. En učitelj dopolnjuje svojo učno obvezo na OŠ 

Tolmin. Učiteljski zbor – strokovni delavci Gimnazije Tolmin v šol. letu 2021/22 so 

prikazani v spodnji tabeli. 

UČITELJ Predmet UČITELJ Predmet 

Marta Rutar, prof. Slovenščina mag. Rajko 

Ipavec, prof. 

Kemija 

Milica Rutar, prof. Slovenščina dr. Primož Kerkoč Fizika 

Erik Vrčon, prof. Matematika Irena Čujec, prof. Biologija 

Petra Drnovšček, prof. Matematika Jernej Podgornik Laborant 

mag. Branka Hrast 

Debeljak 

Matematika Martina Sovdat, 

prof. 

Laborantka  

Zvonka Dalić Rink, prof. Angleščina  Barbara Gruntar, 

prof. 

Psihologija, ŠSS 

Vika Perinčič Angleščina Jasna Kavčič, 

prof. 

Sociologija, 

šolska knjižnica 

Jana Costantini, prof. Italijanščina, 

likovna umetnost, 

umetnostna 

zgodovina 

Aleksander Cvek, 

prof. 

Filozofija 

Nataša Jan Faletič, prof. Italijanščina, 

zgodovina 

Jožek Štucin, 

prof. 

Glasba 

Simona Saksida, prof. Nemščina, 

zgodovina 

Sašo Leban, prof. Športna vzgoja 

 Zgodovina Matjaž Costantini, 

prof. 

Športna vzgoja 

Vesna Lipušček, prof. Geografija Neva Nahberger 

Nanut , prof. 

Športna vzgoja 

Lucijan Lavrenčič, prof. ITS Lučka Uršič, prof. Informatika, 
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tajnica ŠMK, 

koordinatorka 

projektov 

 

Učitelji Gimnazije Tolmin so združeni v predmetne aktive. Predmetni aktivi v šol. letu 

2021/22 so naslednji: 

 

Aktiv Člani Aktiv Člani 

Slavistov Milica Rutar - vodja Naravoslovcev Primož Kerkoč  

 Marta Rutar   Irena Čujec  

Matematikov in 

informatikov 

Lučka Uršič    

 Erik Vrčon - vodja   

 Branka Hrast Debeljak 

Petra Drnovšček 

 Martina Sovdat  - vodja 

Ipavec Rajko  

 

  Družboslovcev 

in humanistov 

Jasna Kavčič  

Nataša Jan Faletič 

Učiteljev tujih jezikov   Barbara Gruntar  

 Zvonka Dalić Rink  Aleksander Cvek 

 Simona Saksida - vodja  Jana Costantini 

 Nataša Jan Faletič  Simona Saksida 

 Jana Costantini 

Vika Perinčič 

 Nada Leban 

Učiteljev športne 

vzgoje 

Matjaž Costantini – vodja 

Neva Nahberger Nanut 

Sašo Leban 

 Jožek Štucin 

Lucijan Lavrenčič 

Vesna Lipušček - vodja 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Letni delovni načrt Gimnazije Tolmin 2021/22 

 

 

 

15 
 

 

 

3. 4 Svet staršev Gimnazije Tolmin 2021/22 

 

Svet staršev gimnazije Tolmin v šol. letu 2021/22 sestavljajo naslednji člani (in njihovi 

namestniki):  

 

Razred Ime in priimek 

1.a Tomaž Kragelj 

1.b Ervin Pagon 

2.a Martina Špolad 

2.b Klavdija Uršič 

3.a Ivana Kacafura 

3.b Tanja Mašera 

4.a Erika Tuta  

4.b Denise Šuler Rutar - predsednica 

 

 

3. 5. Svet šole Gimnazije Tolmin 2021/22 

 

V šol. letu 2021/22 svet šole sestavljajo:  

 

Zap. 

št. 

Ime in priimek Predstavnik 

1 Klavdija Uršič, predsednica Staršev 

2 Tina Klinkon Ustanovitelja - RS 

3 Jožica Kavs Ustanovitelja - RS 

4 Boris Velikonja Lokalne skupnosti – Občina Tolmin 

5 Milena Manfreda Pipan Zaposlenih 

6 Milica Rutar Zaposlenih 

7 Nataša Jan Faletič Zaposlenih 

8 Matjaž Costantini, namestnik predsednice Zaposlenih 

9 Zvonka Dalić Rink Zaposlenih 

10  Staršev 

11 Denise Šuler Rutar Staršev 

12 Ema Šuligoj Dijakov 

13 Timotej Herman Dijakov 

 

Predsednica sveta šole je Klavdija Uršič, njen namestnik je Matjaž Costantini.  
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4 PROGRAM  GIMNAZIJE TOLMIN v šol. letu 2021/22 

 

4. 1 Pouk 

V šolskem letu 2021/22 bo Gimnazija Tolmin izvajala vzgojno-izobraževalni program 

gimnazija. Ta šoli omogoča, da z nerazporejenimi urami (3 ure v 2. letniku, 3 ure v 3. 

letniku in 11 ur v 4. letniku) upošteva specifiko šole in okolja ter zahteve mature, 

obenem pa poveča raznovrstnost svoje ponudbe. Na osnovi tega bodo nerazporejene 

ure v šolskem letu 2020/21 razporejene na naslednji način:  

-  2. letnik: interdisciplinarni tematski sklop, 

 

-  3. letnik: interdisciplinarni sklop, 

 

-  4. letnik: 8 ur za izbirne maturitetne predmete, 1 ura za slovenski jezik, 1 ura za 

prvi tuji jezik, 1 ura za matematiko.  

 

 

Novosti preteklih let, ki jih bomo ohranili v predmetniku Gimnazije Tolmin v šol. letu 

2021/22, so: 

 

- projektni dnevi – velik del preventivnih aktivnosti v 3. letniku bo izveden v 

okviru projektnega tabora na Mostu na Nadiži, 

- nivojski pouk pri matematiki v četrtem letniku. Dijaki se bodo odločili za 

standardni ali razširjeni nivo. 
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Predmetnik Gimnazije Tolmin v šol. letu 2021/22 

 

PREDMETI 

LETNIK SKUPAJ UR 

ZA VSE 

DIJAKINJE 

IN DIJAKE 

MATURITETNI 

1 2 3 4 STANDARD 

OBVEZNI 4-LETNI PREDMETI 

Slovenščina 4 4 4 4+1 595 560 

Matematika 4 4 4 4+1 595 560 

Prvi tuj jezik 

(angleščina) 
3 3 3 3+1 455 420 

Drugi tuj jezik 

(italijanščina, 

nemščina) 

3 3 3 3 +1* 455 420 

Zgodovina 2 2 2 2 +2* 280 280 

Športna  

vzgoja 
3 3 3 3 420  

OBVEZNI PREDMETI, ki niso štiriletni 

Glasba 1,5+ 

0,5 
   

52+18 

(od tega18 ur OIV) 
 

Likovna  

umetnost 

1,5+ 

0,5 
   

52+18 +35 

(od tega18 ur OIV) 
 

Geografija 2 2 2 4* 350 315 

Biologija  2 2 2 4* 350 315 

Kemija 2 2 2 4* 350 315 

Fizika 2 2 2 4* 350 315 

Psihologija  2  6* 280 280 

ANG višji nivo    1*   

Sociologija   2  70 280 

Filozofija    2 70 280 

Informatika 2    140  

ITS  3 3  210 

Nerazporejene 

ure 
0 0 0 8  

Umetnostna 

zgodovina 
   6* 280 280 

Tedensko 

število ur 
33 32 32 29-33  

Obv. izbirne 

vsebine (OIV) 
90 90 90 30 300 
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LEGENDA  

1. Oznake 2+1, 3+1, 4+1 kažejo dodatne ure oziroma razporeditev dodatnih ur v drugem, tretjem in četrtem 

letniku, skladno z obveznostmi po šolski zakonodaji. 

2. Števila ur, označena z zvezdico (*), se nanašajo na predmete, ki jih posamezni dijaki lahko izbirajo v 4. letniku. 

Pri tem morajo dijaki 4. letnikov izbrati 2 izbirna maturitetna predmeta. Izbira posameznih dijakov je povezana 

s pripravo na maturo in s predmeti na maturi. Šele z izbiro 8 nerazporejenih ur dosežejo maturitetne standarde. 

Poleg slovenščine, matematike in tujega jezika, ki so na maturi obvezni, izbere dijak za maturo še dva izmed 

naslednjih izbirnih predmetov: 

- angleščina, italijanščina ali  nemščina 

- biologija 

- fizika 

- kemija 

- geografija 

- psihologija 

- zgodovina 

-  umetnostna zgodovina. 

4.2 Matura 2022 

 

Na maturi 2022 bodo dijaki Gimnazije Tolmin opravljali maturo iz naslednjih 

predmetov: 

 

Obvezni maturitetni predmeti Izbirni maturitetni predmeti 

Slovenščina Zgodovina 

Matematika Geografija 

Tuj jezik (angleščina, nemščina, 

italijanščina) 

Nemščina/italijanščina/angleščina 

 Fizika 

 Kemija 

 Biologija 

 Psihologija 

 Umetnostna zgodovina 

 

Tajnica šolske maturitetne komisije je Lučka Uršič, prof. 

 

 

Predvideni rezultati na maturi 

 

Cilj Gimnazije Tolmin je ohraniti rezultate nad državnim povprečjem, torej po 

jesenskem roku doseči več kot 95 % uspeh. 
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4.3 Preverjanje in ocenjevanje 

 

Preverjanje in ocenjevanje bo potekalo v skladu s Pravilnikom o ocenjevanju znanja v 

srednjih šolah in Šolskimi pravili ocenjevanja Gimnazije Tolmin, ki so objavljena na 

spletni strani Gimnazije Tolmin. Merila in pogoji za ocenjevanje pri posameznem 

predmetu so sestavni del LDN učiteljev za posamezen predmet in so usklajeni znotraj 

strokovnih aktivov. Dijaki morajo biti z njimi seznanjeni ob začetku šolskega leta. Dva 

tedna po pričetku ocenjevalnega obdobja bo sestavljen in javno objavljen načrt 

ocenjevanja. Datume in načine zboljševanja oz. popravljanja ocen bomo uskladili 

znotraj strokovnih aktivov. 

Učitelji bodo pri preverjanje in ocenjevanje izvajali v skladu s Pravilnikom o ocenjevanj 

znanja v srednjih šolah ter Šolskimi pravili ocenjevanja. 

 

Kriteriji ocenjevanja so bili usklajeni znotraj predmetnih aktivov in so del LDN učiteljev. 

Vsi učitelji bodo v internih kanalih objavili svoja pravila ocenjevanja in z njimi seznanili 

dijake.  

 

Glede na potrebe in interes dijakov bo Gimnazija Tolmin enkrat mesečno izvajala 

predmetne izpite za posamezni predmet. 

 

 

 

4. 4 Obvezne izbirne vsebine (OIV) za šolsko leto 2021/22 

 

Obvezne izbirne vsebine so sestavljene iz obveznega in izbirnega dela. Dejavnosti 

obveznega dela so obvezne za vse dijake. V šol. letu 2021/22 načrtujemo vse 

dejavnosti ob predpostavki, da bo pouk kljub epidemiji korona virusa celo šolsko leto 

potekal v živo. V primeru prehoda na izobraževanje na daljavo bomo dejavnosti 

ustrezno prilagodili in temu jih primerno ponovno finančno ovrednotili. 

Velik poudarek bo na preventivnih dejavnostih (zdravstvo, prometna varnost, 

internetna varnost, zdrav prehrana), na novo bomo uvajali nekatere delavnice s 

področja podjetništva. 

Razporeditev ur po dejavnostih je prikazana v spodnji tabeli, natančen načrt dejavnosti 

po posameznih letnikih pa v Prilogi 2.  

 

 

VSEBINE, OBVEZNE ZA VSE Minimalno št. ur 

 

1. Državljanska kultura 15 ur 

2. Knjižnična informacijska znanja 15 ur 

3. Kulturno-umetniške vsebine 15 ur 
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4. Športni dnevi 35 ur 

5. Zdravstvena vzgoja 15 ur 

6. Vzgoja za družino, mir in nenasilje 15 ur 

Skupaj 110 ur 

VSEBINE, OBVEZNE ZA GIMNAZIJO Minimalno št. ur 

1. Kulturno-umetniške vsebine z likovnega področja 18 ur 

2. Kulturno-umetniške vsebine z glasbenega področja 18 ur 

Skupaj 36 ur 

VSEBINE PO DIJAKOVI PROSTI IZBIRI Minimalno št. ur

 1. Katalog OIV Zavoda RS za šolstvo / 

2. Katalog OIV posamezne šole v LDN – obvezna ponudba šole 135 ur 

3. Katalog OIV posamezne šole v LDN – neobvezna ponudba 

šole 
/ 

Skupaj 135 ur 

 

 

Izbirni del kataloga OIV ponuja aktivnosti, za katere se dijaki odločijo glede na svoje 

interese ter potekajo izven rednega urnika. Za vse dejavnosti OIV dijaki plačajo samo 

neposredne stroške prevozov, namestitev, vstopnic, smučarskih kart ipd., vsi ostali 

stroški so kriti iz prispevka staršev ter sredstev za interesne dejavnosti MIZŠ. 

 

 

4.5 Letni delovni načrti za posamezni predmet 

 

Letne delavne načrte za posamezne predmete so pripravili učitelji posameznih 

predmetov v skladu z javno veljavnimi učnimi načrti in maturitetnimi katalogi za 

posamezne predmete.  

Letni delovni načrti učiteljev so sestavni del letnega delavnega načrta Gimnazije 

Tolmin. Ravnateljica je pregledala in odobrila vse LDN učiteljev. 

 

 

4.6 Koledar za šolsko leto 2021/22 

 

Pouk v šol. letu 2021/22 bo potekal v skladu s Šolskim koledarjem MIZŠ za šol. leto 

2021/22 ter Katalogom OIV Gimnazije Tolmin za šol. leto 2021/22. Pouk, dejavnosti 

OIV, pogovorne ure in roditeljski sestanki so v skladu s koledarjem MIZŠ zajeti v 

Rokovniku dejavnosti na Gimnaziji Tolmin, ki je predstavljen v Prilogi 3. Zaradi 

nemotenega poteka mature predvidevamo en dan šole/ravnateljev dan.  

 

Posebej izpostavljamo naslednje prireditve in njihove nosilce: 

- Krst fazanov – okrnjena oblika zaradi Covid 19 – Irena Čujec, Vesna Lipušček, 
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- Spoznavni dnevi/OIV 1. letnikov – Jana Costantini, Marta Rutar, 

- Dnevi OIV/CŠOD 2. letnikov – Lučka Uršič, Simona Saksida, 

- Preventivni tabor 3. letnik – Irena Čujec, Vesna Lipušček, Matjaž Costantini 

- Šola logike – Petra Drnovšek, Branka Hrast Debeljak, Erik Vrčon 

- Podelitev maturitetnih spričeval – Milica Rutar, Nataša Jan Faletič 

- Informativni dan – Gruntar Barbara, Branka Hrast Debeljak, 

- Dijaška infobomba – Barbara Gruntar, 

- Dan odprtih vrat – Branka Hrast Debeljak, Erik Vrčon, Barbara Gruntar, Lučka Uršič, Rajko 

Ipavec, Primož Kerkoč, Simona Saksida, Zvonka Dalić Rink 

- obeležitev Dneva jezikov – znotraj pouka -  Zvonka Dalić Rink, Vika Perinčič, Jana 

Costantini, Nataša Jan Faletič, Simona Saksida 

- proslava 24. 12. 2021 – Nataša Jan Faletič, Vesna Lipušček 

- proslava 3. 2. 2022 – Marta Rutar, Milica Rutar, Jana Costantini 

- proslava 24. 6. 2022 – Kerkoč Primož, Matjaž Costantini 

- maturantski ples 12. 3. 2022 – Milica Rutar, Nataša Jan Faletič 

- angleška predstava 14. 4. 2022- Zvonka Dalić Rink 

- Maturantska ekskurzija: Irena Čujec, Vesna Lipušček 

 

4.7 Interesne dejavnosti 

 

Interesne dejavnosti šole so vključene v katalog OIV. Izvajali jih bomo v primeru,  da 

bo za posamezno dejavnost dovolj interesa.  

Vsi medijski krožki bodo sodelovali tudi pri projektih, ITS ter pouku informatike in 

likovne umetnosti ter pripravi šolskih prireditev. Prav tako bomo z njimi povezali 

novinarski krožek. Nadaljevali bomo z delom računalniškega krožka, ki ga bomo letos 

posebej ponudili za začetnike in posebej za zahtevnejše dijake.  

Prav tako bomo nadaljevali s pripravo radijske oddaje na Primorskem valu Dijaških 15. 

Na šoli bomo tudi letos ponudili krožek finančne matematike. Letos ponovno ponujamo 

krožek prava, ostaja dekliški pevski sestav Gimnazije Tolmin. Prav tako bomo v skladu 

z interesi dijakov ohranili delovanje šolskega benda Gimnazije Tolmin.  

Na športnem področju bomo nadaljevali s šolsko ligo v odbojki in nogometu, ki jo bomo 

izvedli v okviru športnega dne. Nadaljevali bomo z delom tekaškega krožka in z njim 

sodelovali na rekreativnih prireditvah (kraški maraton, istrski maraton) ter ponudili 

krožek badmintona. 

Seznam vseh krožkov je naveden publikaciji šole in v Prilogi 2 - OIV. Večina mentorjev 

ostaja istih kot v preteklih letih.  

 

 

4.8 Tekmovanja iz znanja, športna tekmovanja 

 

V šolskem letu 2021/22 bomo dijake pripravljali na naslednja tekmovanja:  

- za Cankarjevo priznanje,  

- literarnih natečajih 
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- iz tujih jezikov (ITA, NEM),  

- spletno bralno tekmovanje v italijanskem jeziku Il tipo di biblioteca, 

- IATEFL angleško tekmovanje  za 2. in 3. l. 

- bralno tekmovanje Bookworms 1. do 3. l. 

- Natečaj Write for Rights 

- matematike, finančne matematike in logike,  

- fizike, 

- kemije,  

- geografije,  

- zgodovine,  

- psihologije, 

- biologije, flore, sladkorne bolezni, 

- multimedije, filmski in fotografski natečaji. 

 

Sodelovali bomo na razpisih za raziskovalne naloge (gibanje Znanost mladini, razpisi 

drugih inštitucij). Priprave bodo potekale v okviru rednega pouka, krožkov ter 

individualnega dela z dijaki. Program priprav je razviden iz letnih delovnih načrtov 

učiteljev. Odlični rezultati v preteklih šolskih letih so dobra osnova in obveza za delo v 

tem šolskem letu. 

Sodelovali bomo na natečajih za literarna, likovna in fotografska dela ter na 

multimedijskih, filmskih in haiku natečajih. 

Prav tako bomo sodelovali na vseh razpisanih športnih tekmovanjih iz atletike ekipno 

in posamično (D/F), košarke (D/F), odbojke (D/F), nogometa (F), šah, orientacije in 

odbojke na mivki (D/F). Tekaška sekcija se bo predvidoma udeležila kraškega ali 

istrskega maratona. 

Dekliški pevski sestav Gimnazije Tolmin bo sodeloval na regijskem tekmovanju 

srednješolskih zborov ter sodeloval na šolskih prireditvah ter prireditvah  v Posočju. 

O rezultatih na tekmovanjih bomo poročali na spletni in Facebook/Instangram strani 

šole, v okrožnicah ter v lokalnih medijih. 

 

 

5 SODELOVANJE V PROJEKTIH 

 

5.1 Mednarodni projekti 

 

 

Gimnazija Tolmin je v preteklem letu pridobila akreditacijo za izvajanje Erasmus+ 

projektov. 

Cilj Gimnazije Tolmin je stalno sodelovati v evropskih projektih s področja 

izobraževanja ter vanje vključiti čim več dijakov in učiteljev. V šolskem letu 2021/22 

bomo izvajali naslednje Erasmus+ projekte:  
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Recharge the world 

2019-21 (podaljšan na 8/22) 
27.570,00€ 
Verzlunarskoli Islands, Reykjavik, Islandija 
Kemalpasa Ferzent Bulum Anadolu Lisesi, Izmir, Turčija  
Haarlemmermeer Lyceum, Amsterdam, Nizozemska 
Lycee des metiers vue belle, Saint-Paul Reunion island France 
Saldus tehnikums, Saldus, Latvija 
Gimnazija Tolmin, Tolmin, Slovenija 
Učitelji: Vesna Lipušček, Lučka Uršič 
Dijaki: 16 dijakov 4. letnika (na projektu so delali v okviru ITS 2 in ITS 3) 
Dogovorjena so srečanja za dijake: 

 Oktober 2021 Tolmin 

 Februar 2022 Saldus, Latvija 

 Marec/april Reykjavik, Islandija 

 Srečanje za učitelje na francoskem Reunionu bo določeno kasneje 

 

European citizens of tomorrow 
2019-21 (podaljšan do 8/22) 
23.883,00 € 
Malakoff videregande skole Moss, Norveška 
IES Broch i Llop Vila-real, Španija 
Gimnazija Tolmin 
Učitelji: Irena Čujec, Erik Vrčon 
Dijaki: 26 dijakov 3. letnika 
 

Creating critical thinkers today – solving problems tomorrow 
2020-22 (podaljšan do 8/23) 
28.699,00 €  
Malakoff videregående skole, Moss, Norveška 
Liceul Tehnologic "Jacques M. Elias", Bacau, Romunija 
Uskudar Seyh Samil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Istanbul, Turčija 
Cooperativa de Enseñanza Juan Ramón Jiménez, Kanarski otoki, Španija 
Gimnazija Tolmin, Slovenija  
Učitelji: Milica Rutar, Nataša Jan Faletič, Zvonka Dalić Rink, Lučka Uršič 
Dijaki: 17 dijakov 3. letnika, ITS 3 
 
 

Green Art - nATuRe  
2020-22 (podaljšan do 10/23) 
29.897,00 €  
Carl-Friedrich-von-Siemens Gymnasium, Berlin, Nemčija 
IE López-Neyra, Cordoba, Španija 
CS Vincent van Gogh, Assen, Nizozemska 
Gimnazija Tolmin, Tolmin, Slovenija 
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Učitelji: Vesna Lipušček, Vika Perinčič, Jana Costantini, Lučka Uršič, Marta Rutar, 
Barbara Gruntar 
Dijaki: 30 dijakov 2. letnika (ITS 2 – naravoslovni in umetniški) 
Zaenkrat je dogovorjeno srečanje za učitelje od 18. do 22. septembra 2021 na 
Nizozemskem. 
 
V šolskem letu 2021/22 bomo oddali tudi prijavnico za Erasmus+ akreditacijo. 
 

Koordinatorica vseh naštetih projektov je Lučka Uršič. 

 

Projekt Alps 2030 

Vodilni partner je organizacija Alpine Town of the Year iz Nemčije, sodelujejo Občina 

Tolmin (ki jo zastopa Gimnazija Tolmin), Občina Idrija (MIC Idrija), CIPRA International 

iz Liechensteina ter občini Chamonix in Nica (Francija), Schaan, Planken in Echen-

Nendeln (Liechenstein) in Belluno (Italija). Tema projekta so trajnostni razvoj alpskih 

mest ter zeleni dogodki v tem območju. 

Koordinatorica projekta je Branka Hrast Debeljak. 

 

Projekt iEARN – v projektu dijaki sodelujejo že deseto leto z literarnimi, filmskimi, 

likovnimi in fotografskimi prispevki. Sodelovanje z dijaki z različnih šol po svetu poteka 

preko medmrežja, kjer se sodelujoči dogovorijo o vsebinah in oblikah dela. Vsi projekti 

so objavljeni na spletnih straneh iEARN-a in na spletni strani Gimnazije Tolmin. 

Koordinatorica projekta je Zvonka Dalić Rink. 

 

 

5.2 Nacionalni projekti 

 

Cilj Gimnazije Tolmin je sodelovati v tistih nacionalnih projektih s področja 

izobraževanja, ki prinašajo nove oblike dela in dvig kakovosti ter posledično večji ugled 

in večji vpis na Gimnazijo Tolmin. 

 

 

Posodobitev gimnazijskih programov  

 

V šolskem letu 2007/08 smo se vključili v ESS projekt Posodobitve Gimnazijskih 

programov v okviru programa Priprave šol na vpeljevanje sprememb, ki deluje v okviru 

Zavoda za šolstvo RS. Teme prvih let projekta so bile funkcionalna pismenost 

(pridobivanje ključnih kompetenc na vseh področjih), medpredmetne povezave in 

timsko poučevanje. Za vsako od omenjenih področij smo oblikovali projektni tim 3 – 4 

učiteljev, delo vseh timov je usklajeval Šolski razvojni tim. Projekt se je formalno iztekel 
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31. 12. 2014. Ker smo s sodelovanjem v projektu veliko pridobili, želimo v tem šol. letu 

program nadaljevati in ga nadgrajevati, predvsem pa poskrbeti za ohranjanje dobrih 

praks. Še naprej bomo razvijali Koncept dela z nadarjenimi. Nadaljevali bomo z 

medpredmetnimi povezavami in timskim delom ter dijake navajali na učenje.  

Načrta medpredmetnih povezav in timskega poučevanja ter načrt Učenja učenja v šol. 

letu 2021/22 so podani v Prilogah 5, 6 in 7. 

 

Samoevalvacija in kakovost 

 

Na področju načrtnega spremljanja in merjenja kakovosti dela in uvajanja izboljšav 

smo čutili velik izziv, zato smo se pred leti prijavili v projekt Šole za ravnatelje 

Samoevalvacija in kakovost. Imenovali smo petčlanski projektni tim, ki je vodil notranja 

izobraževanja in aktivnosti za dvig kakovosti dela šole. Projekt je formalno zaključen, 

a ker menimo, da je sistematična skrb za kakovost ena od prioritet, bomo s tem delom 

nadaljevali. Gimnazije nismo formalno zavezane k pripravi samoevalvacijskega 

poročila, a kljub temu vsako leto opravimo evalvacijo dela in svetu šole posredujemo 

kratko poročilo. 

 

Natančneje so aktivnosti na področju samoevalvacije in vpeljevanja izboljšav opisane 

v Prilogi 9.  

 

 

Podjetnost v gimnazijah in nadaljnje izvajanje novega predmeta 

interdisciplinarni tematski sklop 

 

Gimnazija Tolmin je uspešno kandidirala ter dobila status razvojne šole v novem 

projektu Zavoda za šolstvo RS Podjetnost v gimnazijah. Cilj projekta je uvajanje 

podjetnosti, kreativnosti in ustvarjalnosti v gimnazijski prostor. Sodelovanje v tem 

projektu šoli v prihodnjem letu prinaša 25 % zaposlitev. Članice projektnega tima so 

Branka Hrast Debeljak, Barbara Gruntar, Lučka Uršič, Jana Costantini, Vesna 

Lipušček, Milica Rutar in Nataša Jan Faletič.  

 

Delo na tem projektu je tesno povezano s poskusnim uvajanjem novega predmeta 

interdisciplinarni tematski sklop (ITS). Gimnazija Tolmin je ena od šol, ki je sodelovala 

pri poskusnem uvajanju tega predmeta. V njem smo nadgradili uspešne izkušnje dela 

na izbirnih predmetih v preteklih letih. V prvem letu v poskusu smo sodelovali le z 

drugimi letniki. V prejšnjem letu smo delo razširili še na tretje letnike. Poskus se je 

formalno iztekel, a bomo zaradi dobrih izkušenj s tem predmetom v obeh letnikih 

nadaljevali tudi v tem šolskem letu. Pouk ITS izvajamo v okviru fonda nerazporejenih 

ur ter dodatnih ur, ki jih za ta predmet financira MIZŠ. 

Koordinatorka projekta je Lučka Uršič.  
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Obogateno učenje tujih jezikov 

 

Obogateno učenje tujih jezikov (OUTJ) je bil projekt pod okriljem ZRSS, ki je v šole 

uvajal učenje tujih jezikov na način, da je poleg slovenskega učitelja tujih jezikov 

poučeval tudi tuji učitelj. Projekt se je avgusta 2013 iztekel. Gimnazija Tolmin je z 

delom s pomočjo Občine Tolmin nadaljevala tudi po izteku projekta in zaradi pozitivnih 

izkušenj bo pri pouku angleščine tudi v prihodnjem letu sodelovala z zavodom OUTJ, 

katerega učitelj bo sodeloval pri pouku angleščine. Stroške bomo krili s sredstvi Občine 

Tolmin. Delo bosta poleg ravnateljice koordinirali učiteljici angleščine Zvonka Dalić 

Rink in Vika Perinčič.  S tujim učiteljem bomo sodelovali tudi pri  dejavnostih izven šole 

ter pri promocijskih dejavnostih. 

 

 

Gimnazija Tolmin se je v preteklem letu priključila konzorciju, ki ga vodi Zavod 

Republike Slovenije za šolstvo in je uspešno prijavil ESS projekt Bralna pismenost in 

razvoj slovenščine - OBJEM. Šola ima v konzorciju status implementacijske šole in 

bo v okviru pouka slovenščine in drugih predmetov testirala gradiva, pripravljena v 

okviru tega projekta. V projektu udejanjamo strategije prožnih oblik učenja. 

Prožne oblike učenja so oblike poučevanja in učenja, ki razvijajo/nadgrajujejo 

obstoječe pedagoške strategije, pristope in prakse z novimi učnimi praksami, ki tudi z 

vključevanjem novih tehnologij, pripomorejo k dvigu splošnih kompetenc 

otrok/učencev/dijakov - pismenost, večjezičnost, matematična, naravoslovna, tehniška 

in inženirska kompetenca, digitalna kompetenca, podjetnost, osebnostna, družbena in 

učna kompetenca, državljanska kompetenca in kulturna zavest in izražanje, hkrati pa 

razvijajo pri otrocih/učencih/dijakih tudi ustvarjalnost in inovativnost, kritično mišljenje, 

sposobnost odločanja, radovednost in odgovornost. 

Uspešno izvedena strategija obsega celovito načrtovanje, razvijanje in implementacijo 

pedagoških strategij, pristopov oz. praks na področju projekta OBJEM, kar se udejanja 

na petih področjih: didaktičnem, organizacijskem, s premišljeno uporabo digitalnih 

tehnologij (IKT), z  vključitvijo strategij v krovne dokumente in z izvajanjem strategije. 

 

Člani projektnega tima so Marta Rutar, Milica Rutar, Simona Saksida, Erik Vrčon in 

Branka Hrast Debeljak. Koordinatorica projekta je Marta Rutar.  

 

 

Rastem s knjigo je projekt s poudarkom na knjigi in vzpodbujanju branja v splošnih 

knjižnicah. Izvajamo ga v povezavi s Knjižnico Cirila Kosmača Tolmin. Koordinatorica 

projekta bo Jasna Kavčič. 

 

 

Učitelj matematike Erik Vrčon bo sodeloval pri delu razvojne skupine ZRSS.  

Učiteljica informatike Lučka Uršič bo dijake vključevala v projekt internetne varnosti 

safe.si. 
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V sodelovanju z RK želimo sodelovati tako a področju pomoči socialno ogroženim 

dijakom kot dela prostovoljstva in krožka prve pomoči. S krožkom prve pomoči bomo 

sodelovali tudi na taboru za člane ekip PP: Delo s prostovoljci bo koordinirala 

sodelavka s CSD Tolmin, mentor krožka prve pomoči in sodelovanja na tekmovanju 

ekip prve pomoči bo mag. Žarko Trušnovec.  

 

 

Za dijake bomo v primeru pridobitve sponzorja  v projektu spodbujanja podjetništva v 

srednjih šolah izvedli delavnice o podjetništvu ter se vključili v program Moje podjetje. 

 

 

Skupaj s posoškimi osnovnimi šolami, občinami ter gospodarstvom bomo sodelovali v 

projektu Partnerstvo za kadre, v okviru bomo poleg promocije posoškega 

gospodarstva med dijaki aktivni predvsem na področju popularizacije znanosti in 

tehnike. Dijaki bodo sodelovali na taboru robotike in obiskih v posoških podjetjih  

(TKK, Hidria, Metalflex, saloniit) ter raziskovalnih inštitucijah. Delo koordinirata 

ravnateljica Branka Hrast Debeljak, ki je tudi članica skupine, sestavljene iz 

predstavnikov gospodarstva, šolstva ter posoških občin ter šolska svetovalna delavka 

Barbara Gruntar. 

 

 

V sodelovanju z Goriško energetsko agencijo Golea bomo sodelovali v nadaljevanju 

projekta UVE in OVE. Učitelji Gimnazije Tolmin se bodo udeležili izobraževanja, v 

okviru eksperimentalnih vaj naravoslovnih projektov in fizikalnega krožka bomo izvajali 

dejavnosti s tega področja. Koordinatorica je Martina Sovdat. 

 

 

V sodelovanju z Občino Tolmin bomo sodelovali pri projektu Dnevi slovenske 

kulturne dediščine. Dijaki 2. letnikov so bodo ogledali cerkvico v Javorci ali obiskali 

Sabotin. To tematiko bomo vključili tudi v delo mednarodnih projektov ter ga povezali 

s športno vzgojo. Delo koordinira Barbara Gruntar, sodeluje učitelj športne vzgoje 

Matjaž Costantini.. 
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6 VODSTVO in DRUGE STROKOVNE SLUŽBE GIMNAZIJE TOLMIN  

v šol. letu 2021/22 
 

6.1 Načrt dela ravnatelja 

Področje pedagoškega vodenja 

 

V mesecu septembru 2021 bo ravnateljica na osnovi letnih poročil učiteljev, 

maturitetnega poročila ter dokumentacije v dnevnikih izdelala Poročilo o realizaciji 

letnega delovnega načrta 2021/22 ter poročilo evalvaciji dela učiteljev in šole v 

preteklem šolskem letu. 

 

V avgustu in septembru 2021 bo na osnovi LDN učiteljev, načrta OIV ter LDN 

strokovnih služb pripravila Letni delovni načrt Gimnazije Tolmin za šol. leto 2021/22. V 

skladu z navodili MIZŠ ter NIJZ bo posebna priloga načrt aktivnosti s protokoli in 

navodili za gibanje po šoli ter delo v primerih različnih scenarijev pouka (v šoli, na 

daljavo…). Prav skrb za nemoten in varen potek pouka v času korona krize bo ena 

prioritetnih nalog ravnateljice v celotnem šolskem letu.  

 

Ena od podlag za izdelavo LDN je tudi priprava Sistematizacije delovnih mest za šol. 

leto 2021/22, ki jo bo po stanju vpisa na dan 15. 9. 2021 izdelala kot Prilogo 1 tega 

LDN. 
 

Predvidoma enkrat mesečno bo ravnateljica sklicala sestanek s pedagoško 

problematiko. Posebno pozornost bomo namenili spremljanju dela dijakov s Pogodbo 

o prilagajanju obveznosti ter spremljanju dijakov, vključenih v koncept dela z 

nadarjenimi ter dijaki tujci. Skupaj z razredniki bo sproti reševala tekoče probleme v 

zvezi s pedagoško oz. disciplinsko problematiko. Predvsem pa bo tudi v tem letu velik 

poudarek na dvigu kvalitete dela razrednih skupnostih. V ta namen smo izdelali 

koncept dela razrednih ur z usmeritvami razrednikom za njihovo delo ter naborom 

aktivnosti, v katerih bodo sodelovali vsi dijaki. V tem konceptu bomo več pozornosti 

kot v preteklosti dali skrbi za duševno zdravje dijakov. 

 

Večkrat letno bo ravnateljica s ciljem učinkovitejšega dela sklicevala vodje strokovnih 

aktivov, povabila bo tudi šolsko svetovalno delavko in po potrebi svetovalce Zavoda 

za šolstvo OE Nova Gorica. Zlasti veliko pozornosti bomo namenili nadaljnjem 

razvijanju projektnega dela ter nivojskega poučevanja ter dela z nadarjenimi. V ta 

namen bo organizirala tudi potrebna usposabljanja. 

Pred zaključkom šol. leta se bo sestala z vsakim aktivom, z njim analizirala delo v 

tekočem letu ter se dogovorila za izhodišča načrtov dela za naslednje leto. Prav tako 

bo po opravljeni hospitaciji v krajšem pogovoru z vsakim učiteljem  analizirala izvajanje 

njegovega LDN ter izvedene spremembe in izboljšave glede na rezultate evalvacije v 

maju 2021.  
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Ravnateljica bo pripravila  načrt izobraževanja pedagoških delavcev. V njem bo zajela 

individualno izobraževanje učiteljev glede na njihove želje ter finančne zmožnosti. Še 

bolj kot v preteklosti se bomo posluževali notranjega prenosa znanja.  

 

Ravnateljica bo skrbela za nemoten potek projektov na šoli, vodenje potrebne 

dokumentacije, dogovore z MIZŠ, ZRSS, PRC, ŠR in drugimi partnerji glede teh 

projektov ter sklepanje in izvajanje določil sklenjenih pogodb. 

 

Skrbela bo, da bo ponudba šole dijakom omogočala razvoj na področjih, pomembnih 

za njihov nadaljnji razvoj. Sodelovala bo na sestankih Dijaške skupnosti Gimnazije 

Tolmin. Na želje dijakom bo skušala odgovoriti z zagotavljanjem čim širšega spektra 

dejavnosti. Pri izvedbi teh dejavnosti bo skrbela za sodelovanje s Klubom tolminskih 

študentov, drugimi izvajalci ter s sosednjimi osnovnimi šolami. 

 

Ravnateljica bo sodelovala v delu Zveze srednjih šol in dijaških domov, Skupnosti 

gimnazij (članica izvršnega odbora) ter Društva ravnatelj. Še naprej bo članica komisije 

strokovnega sveta za splošno izobraževanje ter komisije MIZŠ za spremljavo 

financiranja. 

Sodelovala bo v aktivu ravnateljev srednjih šol Severne Primorske ter aktivu 

ravnateljev Zgornjega Posočja (posoških OŠ in Gimnazije Tolmin). 

 

S CŠOD in domom Soča Tolmin bo sodelovala pri organizaciji in skrbi za izvajanje 

šolske prehrane. 

 

S KTŠ bo sodelovala pri izvedbi poklicnega usmerjanja ter športnih in kulturnih 

dejavnosti za mlade. 

 

Ravnateljica bo Gimnazijo Tolmin zastopala na vseh protokolarnih prireditvah in 

dogodkih v občinah Zgornjega Posočja ter skrbela za dvig ugleda šole v tem okolju. 

 

Spremljanje vzgojno-izobraževalnega dela 

 

Vzgojno-izobraževalno delo bomo redno spremljali na daljših pedagoških 

konferencah, ki jih načrtujemo enkrat mesečno, poleg tega načrtujemo tedenske 

sestanke . Posebej bomo delo pregledali na vseh treh redovalnih konferencah (1. 

skupna, 2. posebej za četrte in posebej za ostale letnike). Osnova spremljanja bodo 

poročila razrednikov. Na teh konferencah bomo tudi analizirali morebitna odstopanja 

od LDN posameznih učiteljev, upoštevanje pravil preverjanja in ocenjevanja ter 

izvajanje  postopkov v primeru slabih rezultatov le-teh. Posebno pozornost bomo 

namenili rezultatov v prvih in četrtih letnikih in sprejeli potrebne ukrepe za odpravljanje 

morebitnih težav. 
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Ob pričetku šolskega leta ter zaključku redovalnih obdobij, po potrebi pa tudi vmes, se 

bo ravnateljica sestala z dijaško skupnostjo ter z njo opravila analizo vzgojno-

izobraževalnega  dela in dosežkov ter se pogovorila o njihovih predlogih ter o 

organizacijo šolske prehrane. 

 

Pri analizi uspeha, izostajanja, izvedbe predmetnikov in morebitnih odstopanj bo 

ravnateljica sodelovala s šolsko svetovalno službo.  

 

V primeru težav v posameznem strokovnem aktivu se bo ločeno sestala s člani teh 

aktivov.  

 

V primeru pritožb na delo učiteljev se bo pogovorila z učiteljem poskusila poiskati 

rešitve in po potrebi pridobila mnenje svetovalcev Zavoda RS za šolstvo s posameznih 

predmetnih področij. Poseben poudarek bo na natančnem zapisovanju nalog, kriterijev 

in drugih pogojev v letne delovne načrte posameznih učiteljev. 

 

Hospitacije bo ravnateljica izvajala v skladu z zakonodajo. Cilj hospitacij je pridobiti 

vpogled v delo učiteljskega zbora, poudariti pozitivne ugotovitve ter predlagati 

morebitne izboljšave. Načrtujemo eno hospitacijo na učitelja letno. Hospitacije bodo 

predhodno najavljene. Po posamezni hospitaciji načrtujemo letni razgovor z učiteljem, 

namenjen izboljšanju kvalitete šole, seznanitvi z načrti učiteljev, njihovimi željami po 

spremembah, izobraževanjih, izboljšavah. Posebno pozornost bo namenjena 

spremljavi aktivnih oblik dela, delu z nadarjenimi in tujci, uporabi IKT pri pouku ter 

seznanitvi s potrebami po nakupu opreme, ki bo načrtovan v finančnem načrtu za leto 

2022.  

Letno evalvacijo dela učiteljev bomo izvedli v aprilu ali maju 2022, analizo priprave 

na maturo pa po objavi maturitetnih rezultatov v juliju 2022. Pri posodobitvi 

vprašalnika bo sodelovala s kolektivom. V preteklem letu je ravnateljica sama 

opravila evalvacijo svojega dela (jesen 2021 za šolsko leto 2019/20), za izvedbo 

evalvacije dela ravnateljice v preteklem šolskem letu je svet šole zadolžil članici 

sveta, zato izvedbe le-te ravnateljica ne načrtuje. 

Področje menedžmenta 

Na drugih področjih, ki sodijo v obseg dela ravnatelja, bo ravnateljica poleg dnevne 

skrbi za potek pouka, nadomeščanj in izvedbo dejavnosti posebno pozornost namenila 

skrbi za: 

- planiranje in porabo finančnih sredstev ter zlasti pridobitvi dodatnih finančnih 

sredstev preko razpisov MIZŠ, razvojnih agencij, občin, ZRSS, ZJKD ter 

sponzorstva, 

- pripravi poročila o zaključnem računu 2021 in finančnega načrta za leto 2022. 

- urejanju in vzdrževanju računalniškega omrežjapripravi načrta investicijskega 
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vzdrževanja,  

- pripravi načrta razvoja kadrov 2022 in skrbi za profesionalni razvoj ter 

napredovanje zaposlenih, 

- iskanju možnosti dopolnjevanja ur učiteljev na drugih šolah ter sklepanju pogodb s 

temi šolami, 

- pripravi zahtevanih analiz uspeha, maturitetnega uspeha, izvedbe pouka, poročila 

o realizaciji LDN 2021/22, 

- prijave na razpise za mednarodno sodelovanje ter izpopolnjevanje učiteljev v tujini, 

- pripravi dokumentacije za seje sveta staršev in sveta šole, 

- skrbi za izvajanje prehrane dijakov, zlasti skrbi za kvaliteten in dovolj obsežen 

obrok, sodelovanju s CŠOD ter vodenju zahtevane dokumentacije, 

- sodelovanje z občinami in gospodarstvom, zlasti pri projektu Kadri za razvoj in pri 

izvajanju tehniških dejavnosti ter promocije naravoslovno-tehniških poklicev, 

- ravnateljica bo spremljala skladnost internih aktov  (pravilniki, hišni red) s 

spremenjeno zakonodajo, o tem seznanjala kolektiv, dijake in starše in po potrebi 

pripravila predloge uskladitev in sprememb, jih v obravnavo predložila učiteljskemu 

zboru, dijaški skupnosti ter svetu staršev ter izdala morebitne spremembe. 

 

Posebno pozornost bo ravnateljica namenila promocije šole. Načrt promocije bo 

pripravila na osnovi analize lanske promocije. Ohranili bomo aktivnosti, ki smo jih 

ocenili za pozitivne ter dodali nekatere nove (jezikovne delavnice za učence). Pri tem 

bo v sodelovanju z občinami skrbela za usklajenost šolskih prevozov. Druga področje, 

ki mu bo namenjene veliko pozornosti, bo kvaliteta šole. Cilj je ohraniti visoki nivo in 

vpeljati model evalvacije in samoevalvacije. 

 

 

 

6. 2 Načrt dela šolske knjižnice  

 

Šolska knjižnica skrbi za delovanje šolskega knjižnega sklada Gimnazije Tolmin ter 

izposojo knjižnega gradiva. V tem letu načrtujemo nadaljnjo ureditev učbeniškega 

sklada in nadaljnjo uvajanje računalniške evidence knjižnega gradiva v sistemu 

Cobiss. V ta namen se bo šolska knjižničarka v tem šol. letu še naprej izobraževala za 

delo s tem sistemom ter opravila del vnosa knjižnega gradiva v ta sistem. Vzdrževalec 

računalniškega sistema bo skrbel za delovanje potrebne IKT opreme v knjižnici.  

V šol. letu 2021/22 bomo nadaljevali z inventuro knjižničnega gradiva. 
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6.3 Načrt dela šolske svetovalne službe 

 

Šolska svetovalna služba opravlja vsa z zakonom predpisana dela. Obenem nudi 

dijakom pomoč, svetovanje in podporo v primeru kakršnihkoli težav. V tem okviru tudi 

sodeluje z vsemi pristojnimi institucijami. Usklajuje delo dijakov s posebnimi potrebami 

in dijake tujce in skrbi za pripravo in izvajanje njihovih pedagoških pogodb. 

Med naloge šolske svetovalne službe sodi tudi vodenje postopkov ter usklajevanje 

dejavnosti v okviru uvajanja Koncepta dela z nadarjenimi. Vse aktivnosti v okviru dela 

z nadarjenimi dijaki so predstavljene v Prilogi 3. 

Prav tako sodeluje pri odločitvah o dodeljevanju pomoči socialno šibkim dijakom. 

Podroben načrt dela šolske svetovalne službe je predstavljen v Prilogi 8.  

 

 

6.4 Šolski sklad 

 

Šolski sklad Gimnazije Tolmin upravlja upravni odbor, sestavljen iz treh predstavnikov 

zavoda ter štirih predstavnikov staršev. Šolski sklad skrbi za financiranje dejavnosti, ki 

niso sestavina izobraževalnega programa oz. se ne financirajo iz javnih sredstev, 

nakup nadstandardne opreme, spodbujanje raziskovalne in razvojne dejavnosti ter 

pomoč socialno šibkejšim dijakom. Delo šolskega sklada vodi Barbara Gruntar.  

 

 

6.5 Delo učiteljskega zbora 
 

Učiteljski zbor deluje v obliki konferenc in krajših delovnih sestankov, na katerih 

potekata razprava in odločanje. Učiteljski zbor odloča o zadevah, ki so v njegovi 

pristojnosti in jih določa  ZOFVI. 

 

6.6 Delo razrednikov 
 

Delo razrednikov bo potekalo v obliki razrednih ur, individualnih razgovorov z dijaki, 

roditeljskih sestankov in individualnih pogovornih ur. Pri svojem delu bodo sodelovali 

s ŠSS in vodstvom šole. 

 

Razredne ure bodo potekale enkrat tedensko. Na razrednih urah bo potekalo sprotno 

reševanje razredne problematike (izostajanje, ocenjevanje, vzgojna problematika), 

veliko pozornosti bo posvečene preventivi in izobraževalnim dejavnostim izven 

šolskega programa.  

 

Razredne ure so vključene v katalog OIV Gimnazije Tolmin. Razredniki bodo s 

sodelovanjem s šolsko svetovalno službo in zunanjimi strokovnjaki v okviru razrednih 

ur izvajali preventivne dejavnosti, delavnice o učenju učenja, dejavnosti osveščanja o 

zdravem načinu življenja, primernem odnosu do zaposlenih in dijakov ter imetja 

Gimnazije Tolmin. 
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Predvidene teme razrednih ur: 

- razredna problematika (1/3 ur – pravilniki, priprava na ekskurzije, tekoče zadeve) 

- socializacijske aktivnosti 

- duševno zdravje 

- preventiva (analiza učnega uspeha, samoevalvacija, prometna, zdravstvena, 

internetna varnost, osebnostna rast, splošno duševno zdravje, motnje spanja.) 

- učenje učenja, 

- predstavitev KTŠ, 

- predstavitev krožkov in dejavnosti na šoli 

- obisk asistenta evroposlanca, 

- davčno opismenjevanje mladih, 

- karierna orientacija, 

- podjetništvo, 

- filmsko vzgoja, 

- državljanska vzgoja (sigenca, slovenska vojska, policija, …). 

 

Razredniki bodo v sodelovanjem z vodstvom šole izvedli dve oz. po potrebi tri 

roditeljske sestanke letno. Razredniki 4. letnikov bodo v sodelovanju s šolsko 

svetovalno službo izvedli dodatno točko, namenjeno maturi in vpisnemu postopku. Na 

roditeljskih sestankih bomo staršem tudi letos ponudili krajša predavanja o aktualnih 

temah. 

 

Sodelovanje s starši bodo razredniki izvajali v okviru tedenskih dopoldanskih in 

mesečnih popoldanskih razrednih ur v skladu z rokovnikom šole. Nujne zadeve bodo 

reševali po posebnem dogovoru s  starši. 

Pri vseh aktivnostih bo poudarek na rednem prihajanju v šolo, rednem opravljanju 

šolskih obveznosti, vključno z domačimi nalogami ter spoštovanju rokov in dogovorov 

in s takim načinom dela povezanim uspehom v razredu in na maturi.  

6. 7 Delo strokovnih aktivov 

Delo strokovnih aktivov poteka v obliki formalnih in neformalnih sestankov. Najmanj 

trikrat letno, ob začetku, v času izbire učbenikov za naslednje šol. leto in ob zaključku 

pouka bodo potekali formalni sestanki predmetnih aktivov, na katerih bodo aktivi 

določili pravila in kriterije ocenjevanja ter uskladili načrte dela, ob koncu leta pa 

analizirali rezultate. Med letom bodo potekali delovni sestanki s ciljem usklajevanja 

dela.  

Tako kot v preteklih letih bomo dali poudarek tudi sodelovanju z aktivi osnovnih šol, 

zlasti težavam, ki se pojavljajo pri določenih predmetih pri prehodu iz osnovne v 
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srednjo šolo. Cilj tega sodelovanja je tudi poznavanje našega dela s strani učiteljev 

osnovnih šol, na katere se bodoči dijaki pogosto obračajo po nasvete. 

V primeru ponavljanja testov zaradi slabih rezultatov bodo aktivi razpravljali o rezultatih 

in predlagali rešitve. Aktivi bodo tudi pregledali vse pisne izpitne naloge za vse tri 

izpitne roke in z zapisniki potrdili skladnost nalog z učnimi načrti, katalogi znanja, 

taksonomskimi stopnjami ter kriteriji ocenjevanja. 

6. 8 Izobraževanje strokovnih delavcev 

Prioritetna področja izobraževanje strokovnih delavcev v  šolskem letu 2021/22 so 

poleg strokovnih izobraževanj posameznih strok izobraževanja na področju dela na 

daljavo (IKT, čustveni vidiki…) ter vpeljave e-učnih načrtov. Poudarek bo tudi na delu 

z dijaki s posebnimi potrebami ter motivaciji dijakov in njihovem vzgajanju za 

odgovoren pristop k delu, tudi v povezavi s spodbujanjem učiteljev, da s svojim 

pozitivnim pristopom in odnosom dijakom, zlasti maturantom,  vlivajo zaupanje in 

prepričanje, da s pravilnim pristopom dober uspeh ne bo izostal. 

Poudarek bo na izobraževanjih za celoten kolektiv. Načrtovana izobraževanja za 

celoten kolektiv so: 

 

- posodobitev vizije in poslanstva šole, 

- delo z Outlookom, 

- varstvo pri delu, 

- uporaba e-učilnic, 

- delo razrednika, 

- delavnice o sprostitvenih tehnikah, 

- vaje za hrbtenico (promocija zdravja na delovnem mestu), 

- interna izobraževanja (Objem, Podjetnost…). 

 

Previdena so naslednja zunanja izobraževanja: 

- študijske skupine za italijanščino, zgodovino, kemijo, psihologijo, fiziko, geografijo, 

matematiko, slovenščino, angleščino, nemščino,  filozofijo, biologijo, likovno 

snovanje,  zgodovino umetnosti, športno vzgojo, angleščino, informatika? 

- usposabljanje zunanjih ocenjevalcev na maturi za filozofijo in angleščino, 

- posvet predsednikov in tajnikov ŠMK, 

- seminarji za maturitetni sklop pri slovenščini, 

- usposabljanja v okviru projekta Objem, 

- novosti stroke za učitelje angleščine, 

- OUP konferenca za učitelje angleščine, 

- usposabljanja za uvajanje ITS (Poti za izboljšanje dosežkov dijakov), 

- izobraževanja v okviru projekta Podjetnost v gimnazijah 
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- samoevalvacija, 

- posveti za koordinatorje, ki izvajajo Erasmus+ projekte, 

- Ali imaš kariero (ŠSS), 

- Opazuj, meri, sklepaj in ukrepaj lokalno, razmišljaj globalno (geografija), 

- Sekvencioniranje nukleinskih kislin in pomen pridobljenih podatkov za temeljne in 

aplikativne biološke vsebine (kemija). 

Učitelje bomo spodbujali k prijavam na razpise za pridobitev štipendij za izobraževanja 

in usposabljanja v tujini, ponovno bomo poskusili tudi s skupno prijavo na razpis 

Erasmus za pridobitev sredstev za študijska potovanja učiteljev. 

6.9 Šolska prehrana 

 

Dijaki Gimnazije Tolmin imajo organizirano šolsko prehrano v domu CŠOD Soča 

Tolmin. Izbirajo lahko med toplim ali hladnim obrokom. Šola jim omogoča tudi 

upoštevanje vseh diet. Subvencije v skladu z zakonodajo urejajo na CSD Tolmin. Vse 

postopke v zvezi z naročanjem živil vodi CSOD. Jedilnike pripravlja organizatorka 

šolske prehrane v sodelovanju s strokovnimi delavci CŠOD in ob posvetovanju z 

dijaško skupnostjo.  

Organizatorka šolske prehrane na Gimnaziji Tolmin skrbi za: 

- usklajevanje jedilnikov, 

- sodelovanje na sejah dijaške skupnosti pri tematiki šolske prehrane, 

- urejanje prijav in odjav ter menjave obrokov. 

Organizatorka  šolske prehrane je Milena Manfreda Pipan. 
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7 SODELOVANJE Z OKOLJEM 

 

7.1 Sodelovanje z drugimi šolami 

Z osnovnimi šolami bomo sodelovali pri organizaciji kulturnih prireditev, skupnemu 

ogledu gledaliških predstav, angleški gledališki predstavi ter izvedbi in udeležbi na 

tekmovanjih iz znanja. Pripravili bomo skupni tabor robotike ter šolo logike za 

osnovnošolce in gimnazijce. Osnovnošolcem bomo predstavili filmsko, glasbeno in 

likovno dejavnost na šoli ter mednarodne aktivnosti šole. Vsem osnovnim šolam bomo 

ponudili predstavitev dejavnosti in programa šole v okviru razrednih ur 9. razredov. 

Organizirali bomo jezikovne delavnice za učence osnovnih šol.  

Za nekatere osnovne šole bomo izvedli naravoslovni dan ter eksperimentalne 

delavnice z kemije.  

Cilj vseh oblik sodelovanja je predstaviti Gimnazijo Tolmin in njeno ponudbo bodočim 

dijakom in jih zgodaj vključiti v dejavnosti šole z namenom pridobiti čim več bodočih 

dijakov. Glede razlogov za vpis na druge gimnazije se bomo z osnovnimi šolami 

povezovali tudi preko skupnih sestankov ravnatelja ter sodelovanja ŠSS.  

 

7. 2 Sodelovanje z občinami, organizacijami  in lokalnim gospodarstvom 

Gimnazija Tolmin bo z občinami Zgornjega Posočja sodelovala pri organizaciji šolskih 

prevozov, na prireditvah v organizaciji občin, po potrebi preko kolegija posoških 

županov ter preko kulturnih zvez posameznih občin. Cilj sodelovanja je povečati 

prepoznavnost in prisotnost šole v življenju v Posočju ter s strani občin dobiti pomoč 

in podporo pri razvojnih načrtih šole. Gimnazija Tolmin bo preko občinskih razpisov 

poskusila pridobiti sredstva za projekte na športnem in kulturnem področju, svoje 

dijake pa bo vključevala tudi v dejavnosti, ki jih občine pripravljajo mladim. Prav tako 

kot v preteklih letih bomo po potrebi občin v okviru priprave na maturo izvedli različne 

raziskave in s tem dijakom omogočili pridobitev sredstev, potrebnih za izvedbo 

ekskurzij, potrebnih za izdelavo maturitetnih seminarskih nalog. 

Z vsemi štirimi posoškimi občinami bomo sodelovali tudi pri reševanju problemov 

financiranja šole ter pri delu Sveta za preventivo v cestnem prometu. 

Pri poklicni orientaciji, zagotavljanju učne pomoči šibkejšim dijakom, ter organizaciji 

predstavitev poklicev in študijev - Infobomba se bomo povezovali s KTŠ in PRC. Prav 

tako bomo sodelovali pri iskanju možnosti za izobraževanje učiteljev ter predavanja za 

dijake in starše.  
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Pri organizaciji drugih dejavnosti ter projektov bomo sodelovali z Tolminskim muzejem, 

Knjižnico Cirila Kosmača Tolmin, Glasbeno šolo Tolmin, GRS Tolmin, VDC Tolmin 

(ogled predstav, likovne delavnice, likovni tabor, prostovoljci), OO RKS Tolmin, ZKŠM 

Tolmin ter Fundacijo poti miru. 

S Klubom tolminskih študentov bomo sodelovali tako pri promociji dela KTŠ kot pri 

poklicni orientaciji (KTŠ je soorganizator Infobombe), svojim dijakom bomo v tem 

okviru iskali sofinanciranje maturantskega plesa in športnih dejavnosti s strani KTŠ. 

Pri izvajanju dejavnosti za redni pouk ter projektnih dejavnostih in ekskurzijah bomo 

sodelovali z raziskovalnimi inštitucijami univerz v Ljubljani, Mariboru in Novi Gorici, IJS 

v Ljubljani, Zavodom za transfuzijo, Ljudsko univerzo v Novi Gorici, Komunalo Tolmin, 

Ribiško družino Tolmin, Amnesty international, lokalnim gospodarstvom ter drugimi 

ponudniki.  

Pri izvajanju filmske vzgoje bomo sodelovali z zavodom Viso ter Kinogledališčem 

Tolmin (ZKŠM)  in Kino Art mrežo ter Kinom Dvor. 

 

7.3 Sodelovanje z zdravstveno službo 

Preventivni zdravstveni program bomo organizirali v sodelovanju Dispanzerja za 

šolsko mladino ZD Tolmin. Organizirani bodo sistematični zdravstveni pregledi za 

dijake 1. in 3. letnikov ter predavanja s področja zdravstvenega varstva in prehrane. 

Podobno bo potekalo sodelovanje z zobozdravstveno preventivo. Poleg tega bodo 

sodelavci ZD Tolmin izvedli delavnice na preventivnem taboru 3. letnikov (oživljanje, 

prehrana, preprečevanja stresa in sproščanje, …). Novost v tem šolskem letu je 

sodelovanje z novoustanovljenim centrom za mentalno zdravje v Novi Gorici. V okviru 

tega bomo izvajali predavanja in delavnice za dijake. 

 

7.4 Sodelovanje z Zavodom RS za šolstvo 

Sodelovanje z ZRSS bo potekalo z udeležbo učiteljev na študijskih skupinah in 

individualnih povezav s svetovalci. Izkoristili bomo ponudbo brezplačnih izobraževanj 

in svetovanj s strani svetovalcev OE ZRSS Nova Gorica. 

Ravnateljica bo sodelovala na rednih srečanjih ravnateljev na območni enoti ZRSS v 

Novi Gorici. 
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7.5 Sodelovanje z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport 

Sodelovanje z MIZŠ pri izvedbi programa gimnazija bo potekalo v okviru zakonsko 

določenih nalog in pristojnosti šole. Ministrstvu bomo posredovali vse z zakonom 

določene dokumente. 

Posebna pozornost bo namenjena zagotavljanju potrebnih materialnih sredstev ter 

uveljavljanju nadstandardnega statusa šole glede na Zakon o triglavskem narodnem 

parku. Ravnateljica bo sodelovala na sejah komisije za spremljanje financiranja 

srednjih šol ter komisije strokovnega sveta za splošno izobraževanje.  

 

7.6 Sodelovanje z dijaki in dijaško skupnostjo 

Z dijaško skupnostjo bomo sodelovali na več področjih. Ravnateljica se bo redno 

udeleževala sestankov dijaške skupnosti ter skušala ugoditi željam in pobudam ter 

reševati težave v zvezi s poukom prehrano, organizacijo življenja na šoli, izven šolsko 

ponudbo, o katerih bodo dijaki razpravljali na razrednih urah ter jih prenesli na dijaško 

skupnost. Dijaška skupnost bo sodelovala pri organizaciji Dneva odprtih vrat in 

organizirala zabavne prireditve na šoli: novoletno praznovanje, pustovanje, predaja 

ključa. Mentor dijaške skupnosti je Marta Rutar. 

Dva predstavnika dijaške skupnosti bosta sodelovala pri delu Sveta šole ter nanj 

prenašala pobude in zahteve dijakov ter sodelovala pri sestavljanju ter nadzoru 

izvajanja LDN. Predstavnia dijaške skupnosti bo imenovan v strokovni svet ZKŠM. 

Predstavnika dijaške skupnosti se bosta udeleževala sestankov Dijaške skupnosti 

Slovenije v Ljubljani. 

 

7.7 Sodelovanje s starši 

Starši so poleg dijakov in učiteljev tretji pomemben člen v delovanju šole. Predvidene 

oblike sodelovanja s  starši so: 

- skupne popoldanske govorilne ure vsak prvi ponedeljek v mesecu, 

- individualne pogovorne ure vsakega učitelja enkrat tedensko, 

- dva ali tri redni skupni roditeljski sestanki v vsakem letniku s kratkim 

izobraževanjem za starše, 

- po potrebi izredni roditeljski sestanki, 

- individualni sestanki s starši, 

- seje sveta staršev. 
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8 MATERIALNI POGOJI 

V šolskem letu 2021/22 bomo poskrbeli za čim boljše materialne pogoje za delo. Po 

končani energetski sanaciji in sanaciji sanitarij ter vgradnji varčne razsvetljave imamo 

v šoli zelo dobre delovne pogoje in bistveno manjšo porabo energentov. 

Drugo pomembno področje izboljšanja materialnih pogojev za delo šole bo skrb za 

stalno posodabljanje obstoječe IKT opreme v učilnicah. V ta namen smo se žeuspešno  

prijavili na razpis Arnesa za subvencionirano nabavo IKT opreme. Prav tako smo 

zaradi novega načina pouka v matičnih učilnicah zaradi preprečevanja okužb s korona 

virusom vse učilnice opremili za pouk vseh predmetov. 

Natančneje bodo načrtovane investicije opredeljene v poslovnem načrtu za leto 2022. 

Dodatna sredstva bomo skušali pridobiti tudi s trženjem prostorov ter na drugih 

razpisih. Del opreme bomo poskusili nakupiti s sredstvi različnih projektov. Že v 

pričetku šolskega leta bomo tako s sredstvi projekta Alps 2030 opremili kotiček za 

dijake v šolski knjižnici. 

 

9 INFORMIRANJE O DEJAVNOSTIH ŠOLE 

 

9. 1 Informiranje o tekočih aktivnostih na šoli 

 

O vseh dogajanjih na šoli, projektih, rezultatih bomo javnost seznanjali preko objav na  

spletni strani šole, na Facebook strani in Instangram profilu šole, na prikazovalniku na 

šoli, preko objav v lokalnih medijih, z okrožnicami/eAsistenta, preko seznanjanja 

staršev na roditeljskih sestankih. Na šoli bomo nadaljevali s sistemom informiranja, po 

katerem bodo vodje posameznih dejavnosti poskrbeli za objavo prispevkov o izvedenih 

aktivnostih in rezultatih svojih dijakov.  

V letni publikaciji šole za prihodnje leto bomo predstavili najbolj odmevne dogodke 

preteklega leta. 

 

9. 2 Promocija 

 

Promocijo splošnega programa Gimnazije Tolmin bomo zasnovali na dejstvu, da je v 

zadnjih letih zaznan močan trend upadanja zanimanja za gimnazije ter na dejstvu, da 

bo tudi prihodnja generacija devetošolcev le za malenkost večja od letošnje. 

 

V preteklih letih smo z aktivno promocijo dvignili delež gimnazijcev, ki se vpišejo na 
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našo gimnazijo, a samo to za zagotovitev dobrega vpisa ne bo dovolj. 

Promocijo bomo zato poskusili razširiti na širše območje. Pri tem imamo pogosto 

težave z dostopom do učencev in staršev, saj nekatere osnovne šole ne dovolijo 

direktne promocije na razrednih urah in roditeljskih sestankih. Novo področje, na 

katerem že opažamo priliv dijakov od daleč, je veslaški šport in veslaški center na 

Mostu na Soči. 

Zaradi vseh ukrepov v zvezi s Covid-19 ostaja odprto vprašanje o izvedbi dneva odprtih 

vrat. Če bodo epidemiološke razmere to dopuščale, ga bomo izvedli ob koncu 

koledarskega leta 2021. 

  

Skrbeli bomo za redno in aktivno objavljanje in oglaševanje v lokalnih medijih.  

 

Upoštevali bomo dejstvo, da je bil odliv učencev OŠ Tolmin na druge gimnazije vedno 

majhen, medtem ko je bil v preteklosti odliv učencev iz nekaterih osnovnih šol zelo 

velik. Lani so se skorajda vsi učenci iz Posočja vpisali na Gimnazijo Tolmin. 

Promocijski načrt bomo zato usmerili v predstavitev dodatne ponudbe ter izbirnih 

predmetov šole, zlasti na področju učenja tujih jezikov, mednarodnih projektov ter dela 

umetniških in športnih skupin, v katere bomo vključili tudi učence višjih razredov 

osnovnih šol. S ciljem povečati prepoznavnost Gimnazije Tolmin v lokalnem okolju in 

narediti šolanje na njej zanimivo za posoške devetošolce bomo ponovili aktivnosti 

preteklih, ki smo jih ocenili za uspešne, ter po potrebi in v skladu z epidemiološkimi 

razmerami dodali nekatere nove. Večina aktivnosti bo naravnana na neposredno 

druženje devetošolcev z gimnazijci v obliki skupnih dejavnost (tabor robotike, šola 

logike,  skupne ekskurzije, gledališke predstave, nastopi oživljenih gledaliških skupin 

z uglednimi zunanjimi mentorji po osnovnih šolah, skupne priprave na tekmovanja, 

tabori, športne lige, tesnejša povezava z glasbeno šolo …). Del aktivnosti bo še naprej 

usmerjen na delo s starši devetošolcev ter seznanjanje le-teh s ponudbo in prednostmi 

šole ter na sodelovanje z učitelji osnovnih šol. Okrepili bomo sodelovanje z 

gospodarstvom s ciljem predstavljanja zaposlitvenih možnosti v lokalnem okolju.  

O izvedbi vseh naštetih aktivnosti se bomo sproti odločali glede na epidemiološke 

razmere. 

 

Nadaljevali bomo  z dejavnostmi, s katerimi bomo okrepili splošno prepoznavnost in 

prisotnost Gimnazije Tolmin v življenju Posočja in poskrbeli za večjo prisotnost v 

lokalnih medijih.  Glavni promocijski dogodki bodo: 

- šola logike  

- tabor robotike, 

- Infobomba in delavnice za nadarjene,  

- skupna izvedba angleške gledališke predstave, 

- skupna izvedba krožka in tabora prve pomoči in skupna organizacija tekmovanja, 

- izvedba tabora za nadarjene osnovnošolce in gimnazijce na Mostu na Nadiži. 
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10 SPREMLJANJE IZVAJANJA LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA 

Spremljanje izvajanja letnega delovnega načrta bo zajemalo: 

- spremljanje izvajanja LDN učiteljev (vsak učitelj redno spremlja izvajanje svojega 

LDN in o morebitnih odstopanjih obvesti ravnateljico), 

- sestankov strokovnih aktivov, 

- konferenc učiteljskega zbora, ki enkrat mesečno pregleda opravljene aktivnosti, 

- sestankov dijaške skupnosti 4-5 krat letno, 

- sestankov sveta staršev dvakrat letno ter  

- sestankov sveta šole dvakrat letno. 

 

 

Gradivo pripravili: 

Branka Hrast Debeljak, ravnateljica 

Barbara Gruntar, ŠSS in organizatorka OIV 

 

 

 

Letni delovni načrt je bil sprejet na Svetu zavoda dne 28. 9. 2021 

 

 

 

Ravnateljica Gimnazije Tolmin                                               Predsednica Sveta šole:  

Branka Hrast Debeljak                                                           Klavdija Uršič  

 

 

 

 

 

 

 

 

POSEBNA PRILOGA: Načrt aktivnosti in izvedbe pouka po različnih modelih v zvezi 

s preprečevanjem epidemije Covid-19 ter organizacijske in izvedbene prilagoditve 

pedagoškega procesa v primeru izobraževanja na daljavo – trenutna verzija z dne  
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Priloga 1: SISTEMIZACIJA 2021/22 
  

  

Učitelj PR 1. l 2. l 3. l 4. l RU Drugo SKUPAJ 
SLO - Milica Rutar 46+1  8 1 ITS 10 1  20 (povečan obseg 2) 

SLO - Marta Rutar 46+1 8 0,5 ITS 8  1 TP 0,57 18,07 

MAT - Erik Vrčon 43  8 8 5   21 

Mat - Branka Hrast 
Debeljak 

48    5   5 

MAT – Petra Drnovšek 46+1 8      8 

ANG - Zvonka Dalić 
Rink 

46  3 6 
0,5 ITS 

8+1   18,5 (povečan obseg 0,5) 

ANG – Vika Perinčič 39 6 3 
1 ITS 

    9,5 (povečan obseg 2) 

PSI - Barbara Gruntar 43  4 
1,5 ITS 
 

1,5 – 2  
ITS 

6  0,5 OIV 
1,26 NAD 

 14,76 
 
(0bveza 0,6 *18 = 10,8)  
Povečan 3,96 
40 % svet. 

NEJ- Simona Saksida 43+1  3 NEJ 
4 ZGO 

3 
1 ITS 

3 3+2 0,5  19,5 (zmanjšan 0,5) 

ZGO/ITA – Nataša Jan 
Faletič 

43+1 1,5 ITA 4 ZGO 
3 ITA 
1 ITS 

4 ZGO 
1 ITS 

4+2 ZGO 1  21,5 (povečan 1,5) 

GEO - Vesna Lipušček 35+1 4 4 
2 ITS 

4  
1 ITS 

4 +0,29 0,5  19,79 

BIO - Irena Čujec 43+1 4 + 0,97 4 + 0,29 4 + 0,57 
1 ITS 

4 + 0 0,5  
 

19,33 

KEM – Rajko Ipavec 46 4 + 0,57 4 + 0,29 4 + 0,57 4+0   17,43 (obveza 0,8*20 = 16) 
1,43 povečan 

LAB – Martina Sovdat 31       41,3 % zaposlitve 

FIZ - Primož Kerkoč 43+1 4 + 0,57 4 + 0,29 4 + 0,57 
1 ITS 

4 +0   18,43 (zmanjšan 1,57) 

GLA - Jožek Štucin  4      4 

ITA - Jana Costantini  46+1 4 LIK 
1,5 ITA 

1 ITS 3 ITA 
1 ITS 

3+2 ITA 
6 ZGU 

1  22,5 (povečan 2,5) 

SOC -- Jasna Kavčič 36   4 
0,5 ITS 

   4,5 (22,5 % ), 
 40 % knj, 
2,5  % varstvo 

FIL – Aleksander Cvek 43    4   4     

ŠVZ - Matjaž 
Costantini  

43 3 6 3 6  OŠ  
2 =1,8 

18 + OŠ 1,8 (zmanjšan 0,2) 

INF - Lučka Uršič 46+1 4+2,97 6 ITS 
(5 iz 
podj.) 

1 ITS  0,5 2 matura 
 

19,46 (1,46 povečan) 

+ 10 % projekti 

LIK - Lucijan Lavrenčič 43   2 ITS    2  

LAB – Jernej 
Podgornik 

22       29 % zaposlitve 

 

TP:   SKUPAJ: 0,65 * 191/35 = 3,55 h /teden: 
Milica Rutar - 2. l = 0.57 h/teden = 20 h /leto – vodi seznam opravljenih ur 
ITS: 2,98 h 

 

OIV:   0,5 h – Barbara Gruntar 

NADARJENI – Barbara Gruntar  – 44 dijakov = 44 h = 44/35 = 1,26  h/teden  

 

Vaje BIO: Irena Čujec  – učitelj in laborant vodita seznam 
1. Letnik: 55:16 = 3,4 +2 * 17h =  34 h/leto = 34/35 = 0,97 h/teden 

2. letnik:   48:16 = 3,0 + 1 * 10h = 10 h/leto =  10/35 = 0,29 h/teden  

3. letnik:   50:16 = 3,1 + 2 * 10h = 20 h/leto = 20/35 = 0,57 h/teden 

4. letnik:   13:16 = 0,81 + 0 * 10h = 0 h/leto  = 0/35 = 0  h/teden 
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Vaje KEM: Rajko Ipavec  – učitelj in laborant vodita seznam 
1. Letnik: 55:16 = 3,4 +2 * 10h =  20 h/leto = 20/35 = 0,57 h/teden 

2. letnik:   48:16 = 3,0 + 1 * 10h = 10 h/leto =  10/35 = 0,29 h/teden  

3. letnik:   50:16 = 3,1 + 2 * 10h = 20 h/leto = 20/35 = 0,57 h/teden 

4. letnik:   11:16 = 0,69 + 0 * 10h = 0 h/leto  = 0/35 = 0  h/teden 

 

Vaje FIZ: dr. Primož Kerkoč  – učitelj in laborant vodita seznam 
1. Letnik: 55:16 = 3,4 +2 * 10h =  20 h/leto = 20/35 = 0,57 h/teden 

2. letnik:   48:16 = 3,0 + 1 * 10h = 10 h/leto =  10/35 = 0,29 h/teden  

3. letnik:   50:16 = 3,1 + 2 * 10h = 20 h/leto = 20/35 = 0,57 h/teden 

4. letnik:  8:16 = 0,5 + 0 * 10h = 0 h/leto  = 0/35 = 0  h/teden 

 

Vaje INF: Lučka Uršič   – učitelj vodi seznam 
1.letnik: 55:16 = 3,4 +  2 x 52h = 104  h/leto = 104/35 = 2,97 h/teden 

Vaje GEO: Vesna Lipušček  – učitelj vodi seznam 

4. letnik:   27:16 = 1,7 + 1 * 10h = 10 h/leto = 10/35 = 0,29 h/teden 

LABORANT: celota 

 BIO KEM  FIZ SKUPAJ 

1. letnik 140 + 34 140 + 20 140 + 20 494 

2. letnik 140 + 10 140 + 10 140 + 10 450 

3. letnik 140 + 20 140 + 20 140 + 20 480 

4. letnik 140 + 0 140 + 0 140 + 0 420 

SKUPAJ 624 610 610 1844  h 

40% ur 249,6 244 244 737,6 h letno = 737,6/35  = 21,07 h/teden (30h teden. obveza) 

= 70,07 % zaposlitev  

 

Sovdat Martina: FIZ (1,  3),  BIO (1, 2, 4), KEM (1,4): 1084*0,4 = 433,6 h letno = 12,39 h/teden = 41,3 % zaposlitve 

Jernej Podgornik: BIO (2,3), KEM (2,3,4): 760*0,4 =  h letno = 304/35 = 8,68 h/teden = 29 % zaposlitve 
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Priloga 2: OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE GIMNAZIJE TOLMIN 

za šolsko leto 2021/22 
 

 

 
INFORMACIJE O OBVEZNIH IZBIRNIH VSEBINAH 

 

 

Obvezne izbirne vsebine (OIV) so sestavni del gimnazijskega programa. Ločimo OBVEZNE 

VSEBINE, ki jih organizira šola in so obvezne za vse dijake ter VSEBINE PO DIJAKOVI 

PROSTI IZBIRI, ki jih dijak izbere v okviru ponudbe šole. 

 

 

I. OBVEZNE VSEBINE 

 

Obvezne vsebine mora dijak opraviti v štirih letih šolanja na gimnaziji. Te vsebine šola 

organizira po posameznih letnikih in se praviloma izvajajo v dopoldanskem času (npr. 

predavanja in delavnice) ali kot celodnevna dejavnost (npr. ekskurzije, projektni dnevi, OIV 

dnevi ali OIV teden). 

 

OBVEZNE VSEBINE, ki jih dijak opravi v času šolanja na Gimnaziji Tolmin 

 

OBVEZNE VSEBINE Število vseh ur Letnik izvajanja 

Državljanska kultura 15 ur 1., 2., 3. letnik 

Knjižnična informacijska znanja 15 ur 1., 2., 3. letnik 

Kulturno-umetniške vsebine 15 ur 1., 2., 3., 4. letnik 

Športni dnevi 35 ur 1., 2., 3., 4. letnik 

Zdravstvena vzgoja 15 ur 1., 3. letnik 

Vzgoja za družino, mir in nenasilje 15 ur 1., 2., 3., 4. letnik 

Kulturno-umetniške vsebine z likovnega področja 18 ur 1. letnik 

Kulturno-umetniške vsebine z glasbenega področja  18 ur 1. letnik  

 

Podrobnejši prikaz obveznih vsebin po posameznih letnikih je v tabelah na naslednjih straneh. 

 

 

II. VSEBINE PO DIJAKOVI PROSTI IZBIRI 

 

Gimnazija med šolskim letom dijakom organizira tudi različne dejavnosti. Teh dejavnosti se 

dijak udeleži po lastnem interesu in željah. To so: 

A. krožki in druge dejavnosti šole,  

B. tekmovanja in natečaji ter 

C. izbirne ekskurzije in tabori. 
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A. KROŽKI IN DRUGE DEJAVNOSTI GIMNAZIJE TOLMIN v šolskem letu 

2021/22 

 

 

Biološki krožek Irena Čujec, prof. 

Fizikalni krožek dr. Primož Kerkoč 

Geografski krožek Vesna Lipušček, prof. 

Kemijski krožek mag. Rajko Ipavec 

Matematični krožek  Erik Vrčon, prof. 

Finančno opismenjevanje mladih Erik Vrčon, prof. 

Šola logike mag. Branka Hrast Debeljak 

Petra Drnovšček, prof. 

Računalniški krožek Jan Vasiljević, študent FRI 

Krožek kreativnega pisanja Marta Rutar, prof. 

Milica Rutar, prof. 

Priprava na govorni nastop Marta Rutar, prof. 

Retorika Erik Vrčon, prof. 

Krožek prava Zunanji mentor 

Krožek nemščine Simona Saksida, prof. 

Krožek italijanščine Jana Costantini, prof. 

Nataša Jan Faletič, prof. 

Dijaških 15 (radijska oddaja) Erik Vrčon, prof. 

Multimedijski krožek Andrej Rutar, dipl. inž. mm. kom. 

Lučka Uršič, prof. 

Likovni krožek Lucijan Lavrenčič, prof. 

Jana Costantini, prof. 

Angleški krožek Zvonka Dalić Rink, prof. 

Raziskovalne naloge različnih področij  

Priprave na tekmovanja 

učitelji predmetov 

zunanji mentorji 

Prostovoljci Gimnazije Tolmin Teja Hvala, univ. dipl. psih. 

(CSD Tolmin) 

Gledališka skupina Zvonko Gimnazije Tolmin Zunanji mentor 

Karierni klub Zunanji mentor 

Krožek prve pomoči mag. Žarko Trušnovec 

Zgodovinski krožek Nataša Jan Faletič, prof. 

Šolski bend Jožek Štucin, prof. 

Pevski sestav Gimnazije Tolmin Barbara Kovačič, zborovodkinja 

Fotografski krožek Sara Leban, študentka fotografije 

Debatno-bralni klub Aleksander Cvek, prof. 

Tekaški klub Matjaž Costantini, prof. 

Odbojka Matjaž Costantini, prof. 

Zeliščarski krožek Lada Vasiljević 



 
Letni delovni načrt Gimnazije Tolmin 2021/22 

 

 

 

46 
 

B. TEKMOVANJA IN NATEČAJI v šolskem letu 2021/22 

 

 

  

Tekmovanje za Cankarjevo priznanje 

 

Marta Rutar, prof.  

Milica Rutar, prof. 

Tekmovanje iz matematike mag. Branka Hrast Debeljak 

Erik Vrčon, prof. 

Petra Drnovšček, prof. 

Tekmovanje iz logike mag. Branka Hrast Debeljak 

Petra Drnovšček, prof. 

Erik Vrčon, prof. 

Tekmovanje iz fizike dr. Primož Kerkoč 

Tekmovanje iz kemije Rajko Ipavec, prof. 

Tekmovanje iz zgodovine (1.- 4. letnik) Nataša Jan Faletič, prof. 

Tekmovanje iz psihologije Barbara Gruntar, prof. 

Tekmovanje iz znanja geografije Vesna Lipušček, prof. 

Tekmovanje iz znanja biologije Irena Čujec, prof. 

Tekmovanje iz poznavanja Flore Irena Čujec, prof. 

Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni Irena Čujec, prof. 

Tekmovanje iz znanja angleščine (3. letnik) Zvonka Dalić Rink, prof. 

Tekmovanje iz znanja italijanščine (3. letnik) Jana Costantini, prof. 

Tekmovanje iz znanja nemščine Simona Saksida, prof. 

Bralno tekmovanje Bookworms (2. letnik) Zvonka Dalić Rink, prof. 

Bralno tekmovanje Pfiffikus (2. in 3. letnik) Simona Saksida, prof. 

Bralno tekmovanje Il topo di biblioteca (1.- 4. letnik) Jana Costantini, prof. 

Nataša Jan Faletič, prof. 

Odbojka na mivki dekleta in fantje  Matjaž Costantini, prof. 

Tekaški maraton (Istrski ali Kraški maraton) Matjaž Costantini, prof. 

Ekipno prvenstvo SŠ v atletiki (dekleta in fantje) Matjaž Costantini, prof. 

Posamično prvenstvo SŠ v atletiki (dekleta in fantje) Matjaž Costantini, prof. 

Košarka (fantje in dekleta) Matjaž Costantini, prof. 

Nogomet fantje  Matjaž Costantini, prof. 

Tekmovanja iz multimedije (filmski in fotografski 

natečaji) 

Likovni in literarni natečaji 

Lučka Uršič, prof 

Jana Costantini, prof. 

Lucijan Lavrenčič, prof. 

Marta Rutar, prof. 

Milica Rutar, prof. 

Haiku natečaj Jože Štucin, prof. 

Tekmovanje iz prve pomoči mag. Žarko Trušnovec 
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C. IZBIRNE EKSKURZIJE IN TABORI ZA VSE DIJAKE 

 

Šola ponuja izbirne ekskurzije in tabore vsem dijakom, udeležba dijakov je prostovoljna.  

 

V šolskem letu 2021/22 bo Gimnazija Tolmin organizirala: 

 tabor za nadarjene (maj 2022) in 

 tabor prve pomoči (maj 2022). 

 

Ekskurzije v okviru Erasmus+ projektov šole: 

 Recharge the world (2019-2022) 

 European citizens of tomorrow (2019-2021) 

 Creating critical thinkers today – solving problems tomorow (2020-2022) 

 Green Art – nATuRe (2020-2022). 

 

Ekskurzije v okviru Erasmus+ Project Alps2030 Občine Tolmin. 
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SKUPEN PREGLED OBVEZNIH VSEBIN ZA VSE DIJAKE PO LETNIKIH 

 

DEJAVNOST   /   LETNIK PRVI DRUGI TRETJI ČETRTI 

Dnevi OIV dejavnosti (športni, naravoslovni, 

družboslovni, umetnostni, preventiva) 

1. letnik: CŠOD Rak 1.-4. 9. 2021 

2. letnik: Granjska Gora, 1.-3. 9. 2021 

3. letnik: Breginj, 9.-11. 9. 2021 

 

32 

CŠOD 

Rak 

 

 

24 

Kranjska 

Gora 

 

24 

Breginj 

 

 

/ 

Maturantska ekskurzija (izbirno, april 2022) / / 40 / 

Športni teden Bohinj (7.-11. 3. 2022; rez. 21.-25. 3. 2022) / 32 / / 

Prvi šolski dan s krstom fazanov, evakuacija (1. 9. 2021) 2 2 2 2 

Športni dan – planinski pohod  

2. letnik: Javorca ali Mrzli vrh, september 2021 
/ 7 / / 

Izbirni zimski športni dan – smučanje (ostali dijaki pouk) 

(februar 2022) 
7 7 7 7 

Športni dan – medrazredno tekmovanje (april 2022) 5 5 5 5 

Angleška gledališka predstava Animal Farm (ADGE)  

(14. 4. 2022) 
2 2 2 2 

Gledališka predstava (Nova Gorica; med šolskim letom) 4 4 4 4 

Dan odprtih vrat Gimnazije Tolmin (november 2021) 1 1 1 1 

Božično-novoletna prireditev in prireditev ob dnevu 

samostojnosti in enotnosti (24. 12. 2021) 
3 3 3 3 

Prireditev ob kulturnem prazniku (3. 2. 2022) 2 2 2 2 

Dijaška infobomba (sobota, december 2021/januar 2022) / / 4 4 

Informativni dan (11. in 12. 2. 2022) / / 7 7 

Maturantski ples (sobota, 12. 3. 2022) / / / 7 

Gledališka predstava GS Zvonko (april 2022) 1 1 1 1 

Ogled filma, Kinogledališče Tolmin (4. 5. 2022) 3 3 3 / 

Predaja ključa in sežig cveka, maturantska parada 

(20. 5. 2022) 
2 2 2 5 

Ekskurzija Ljubljansko barje (matura GEO, 9. 10. 2021) / / / 10 (GEO) 

Strokovna ekskurzija (matura ZGO, matura UZG) / / / 8  
(ZGO/UZG) 

Strokovna ekskurzija (matura KEM) / / / 7 (KEM) 

Naravoslovna ekskurzija Ljubljana (izbirno, Zavod za 

transfuzijo krvi in reaktorski center Podgorica) 

(BIO+FIZ; pomlad 2022) 

/ / 10 / 

Jezikovni vikend – ekskurzija Padova-Salzburg 

(NEM+ITA+ZGO+SLO+GEO+INF+LIK) 

2. letnik: 12.-14. 5. 2022 

/ 24 / / 

Terensko delo BIO (med šolskim letom) / 6 10 / 

Ekskurzija Obala in Kras (GEO+LUM) 

(izvedba 1. 9. 2021 – dnevi OIV) 

6 OIV 

6 pouk 
/ / / 

Ekskurzija Ljubljana – Po sledeh antike (april 2022) 

(LUM+ZGU+ZGO) 
10 / / / 

Zaključek pouka in prireditev ob dnevu državnosti 

(24. 6. 2022) 
3 3 3 

1 

20.5.2022 

Zdravniški pregled in zdravstvena vzgoja  

(november, december) 
4 / 4 / 

Učenje učenja (med šolskim letom) 4 2 2 2 
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Državljanska kultura (med šolskim letom) 3 3 2 2 

Poklicna orientacija (med šolskim letom) 2 2 8 8 

Prometna varnost (med šolskim letom) 2 2 2 2 

Knjižnična znanja (med šolskim letom) 2 / / / 

Filmska vzgoja (med šolskim letom) 4 4 4 / 

Podjetništvo (med šolskim letom) 2 2 16 2 

Razredne ure (med šolskim letom) 30 30 30 30 
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OBVEZNE VSEBINE, vključene v LDN Gimnazije Tolmin 2021/22 – ČETRTI LETNIK 

Datum/mesec 

izvedbe 
DEJAVNOST Število ur 

1. 9. 2021 
Prvi šolski dan s krstom fazanov, evakuacija, splošna 

navodila 
2 

September 2021 Predstavitev KTŠ 1 (RU) 

Med šolskim letom Gledališka predstava (ogled v Novi Gorici) 4 

9. 10. 2021 (sobota) Ekskurzija Ljubljansko barje (matura GEO)  10 

November 2021 Dan odprtih vrat Gimnazije Tolmin 1 

December/januar Dijaška infobomba (sobota) 4 

24. 12. 2021 
Božično-novoletna prireditev in prireditev ob dnevu 

samostojnosti in enotnosti 
3 

Februar 2022 Izbirni zimski športni dan – smučanje  7 

3. 2. 2022 Prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku 2 

11. 2. 2022 Informativni dan 7 

12. 3. 2022 (sobota) Maturantski ples 7 

April 2022 Gledališka predstava GS Zvonko 1 

14. 4. 2022 Angleška gledališka predstava Animal Farm (ADGE) 2 

April 2022 Športni dan – medrazredno tekmovanje 5 (ŠVZ) 

20. 5. 2022 Predaja ključa in sežig cveka, maturantska parada 5 

23. 5. 2022 Podelitev spričeval 4. letnik 1 

Med šolskim letom Učenje učenja 2 

Med šolskim letom Državljanska kultura 2 

Med šolskim letom Prometna varnost 2 

Med šolskim letom Poklicna orientacija 8 

Med šolskim letom Podjetništvo 2 

Med šolskim letom Razredne ure 30 

9. 10. 2021 Ekskurzija Ljubljansko barje (matura GEO) 10 

Med šolskim letom Strokovna ekskurzija (matura ZGO, matura UZG) 8 

Med šolskim letom Strokovna ekskurzija (matura KEM) 7 
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OBVEZNE VSEBINE, vključene v LDN Gimnazije Tolmin 2021/22 – TRETJI LETNIK 

Datum/mesec 

izvedbe 
DEJAVNOST Število ur 

1. 9. 2021 
Prvi šolski dan s krstom fazanov, evakuacija, splošna 

navodila 
2 

9.-11. 9. 2021 
Dnevi OIV Breginj – zdravstvena preventiva, državljanska 

vzgoja, športni dan 
24 

September 2021 Predstavitev KTŠ in dejavnosti šole 1 (RU) 

Med šolskim letom Gledališka predstava (ogled v Novi Gorici) 4 

November 2021 Dan odprtih vrat Gimnazije Tolmin 1 

November/december 

2021 
Zdravniški pregled 2 

December/januar Dijaška infobomba (sobota) 4 

24. 12. 2021 
Božično-novoletna prireditev in prireditev ob dnevu 

samostojnosti in enotnosti 
3 

Februar 2022 Izbirni zimski športni dan – smučanje  7 

3. 2. 2022 Prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku 2 

11. 2. 2022 Informativni dan 7 

April 2022 Maturantska ekskurzija (izbirno, ostali dijaki pouk) 40 

April 2022 Gledališka predstava GS Zvonko 1 

14. 4. 2022 Angleška gledališka predstava Animal Farm (ADGE) 2 

April 2022 Športni dan – medrazredno tekmovanje 5 

4. 5. 2022 Ogled filma in razgovor (Art kino) 3 

20. 5. 2022 Predaja ključa in sežig cveka, maturantska parada 2 

Pomlad 2022 Naravoslovna ekskurzija Ljubljana (izbirno) 10 

Med šolskim letom Terensko delo (BIO) 10 

22. 6. 2022 
Pouka prosto – OIV med letom 

(nadomeščanje v soboto, 11. 9. 2021) 
7 

23. 6. 2022 Ravnateljev dan; zaključek 2. redovalnega obdobja / 

24. 6. 2022 Zaključek pouka in prireditev ob dnevu državnosti 3 

Med šolskim letom Učenje učenja 2 

Med šolskim letom Državljanska kultura 2 

Med šolskim letom Prometna varnost 2 

Med šolskim letom Poklicna orientacija 8 

Med šolskim letom Filmska vzgoja 4 

Med šolskim letom Podjetništvo 16 

Med šolskim letom Razredne ure 30 

Maj 2022 Tabor za nadarjene (izbirno)  

Maj 2022 Tabor prve pomoči (izbirno)  
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OBVEZNE VSEBINE, vključene v LDN Gimnazije Tolmin 2021/22 – DRUGI LETNIK 

Datum/mesec 

izvedbe 
DEJAVNOST Število ur 

1. 9. 2021 
Prvi šolski dan s krstom fazanov, evakuacija, splošna 

navodila 
2 

1.-3. 9. 2021 
Dnevi OIV Kranjska Gora – športne dejavnosti in socialne 

igre 
24 

22. 9. 2021 Planinski športni dan Mrzli vrh 7 

September 2021 Predstavitev KTŠ in krožke šole 1 (RU) 

Med šolskim letom Gledališka predstava (ogled v Novi Gorici) 4 

Med šolskim letom Terensko delo (BIO) 6 

November 2021 Dan odprtih vrat Gimnazije Tolmin 1 

24. 12. 2021 
Božično-novoletna prireditev in prireditev ob dnevu 

samostojnosti in enotnosti 
3 

Februar 2022 Izbirni zimski športni dan – smučanje  7 

3. 2. 2022 Prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku 2 

7.-11. 3. 2022  

(rez. 21.-25. 3. 

2022) 

Dnevi OIV Bohinj: zimske športne dejavnosti 

Dnevi OIV dejavnosti na šoli – Podjetništvo, športne 

dejavnosti  

36/32 

April 2022 Gledališka predstava GS Zvonko 1 

14. 4. 2022 Angleška gledališka predstava Animal Farm (ADGE) 2 

April 2022 Športni dan – medrazredno tekmovanje 5 

4. 5. 2022 Ogled filma in razgovor (Art kino) 3 

12.-14. 5. 2022 

 

Jezikovni vikend – ekskurzija Padova-Salzburg 

(NEM+ITA+ZGO+SLO+GEO+INF+LIK) 
24 

20. 5. 2022 Predaja ključa in sežig cveka, maturantska parada 2 

Med šolskim letom Terensko delo (BIO) 6 

22. 6. 2022 
Pouka prosto – OIV med letom 

(nadomeščanje v soboto, 14. 5. 2022) 
7 

23. 6. 2022 Ravnateljev dan; zaključek 2. redovalnega obdobja / 

24. 6. 2022 Zaključek pouka in prireditev ob dnevu državnosti 3 

Med šolskim letom Učenje učenja 2 

Med šolskim letom Državljanska kultura 3 

Med šolskim letom Prometna varnost 2 

Med šolskim letom Poklicna orientacija 2 

Med šolskim letom Filmska vzgoja 4 

Med šolskim letom Podjetništvo  2 

Med šolskim letom Razredne ure 30 

Maj 2022 Tabor za nadarjene (izbirno)  

Maj 2022 Tabor prve pomoči (izbirno)  
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OBVEZNE VSEBINE, vključene v LDN Gimnazije Tolmin 2021/22 – PRVI LETNIK 

Datum/mesec 

izvedbe 

DEJAVNOST Število ur 

1. 9. 2021 Prvi šolski dan s krstom fazanov, evakuacija, splošna 

navodila 

2 

1.-4. 9. 2021 

 

Dnevi OIV COŠD Rak: športni dan (ŠVZ), likovna in 

glasbena dejavnost, socialne igre; ekskurzija Obala in 

Kras (GEO+LUM) 

32 

September 2021 Predstavitev KTŠ in krožke šole 1 (RU) 

Med šolskim letom Gledališka predstava (ogled v Novi Gorici) 4 

November/december  Zdravniški pregled in predavanje zdravstvene vzgoje 4 

November 2021 Dan odprtih vrat Gimnazije Tolmin 1 

24. 12. 2021 Božično-novoletna prireditev in prireditev ob dnevu 

samostojnosti in enotnosti 

3 

Februar 2022 Izbirni zimski športni dan – smučanje  7 

3. 2. 2022 Prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku 2 

April 2022 Ekskurzija Ljubljana – Po sledeh antike 

(LUM+ZGU+ZGO) 
10 

April 2022 Gledališka predstava GS Zvonko 1 

14. 4. 2022 Angleška gledališka predstava Animal Farm (ADGE) 2 

April 2022 Športni dan – medrazredno tekmovanje 5 

4. 5. 2022 Ogled filma in razgovor (Art kino)  

20. 5. 2022 Predaja ključa in sežig cveka, maturantska parada 2 

22. 6. 2022 Pouka prosto – OIV med letom 

(nadomeščanje v soboto, 4. 9. 2021) 

7 

23. 6. 2022 Ravnateljev dan; zaključek 2. redovalnega obdobja / 

24. 6. 2022 Zaključek pouka in prireditev ob dnevu državnosti 3 

Med šolskim letom Rastem s knjigo – knjižnična znanja 2 

Med šolskim letom Državljanska kultura 3 

Med šolskim letom Prometna varnost 2 

Med šolskim letom Učenje učenja 4 

Med šolskim letom Poklicna orientacija 2 

Med šolskim letom Filmska vzgoja 4 

Med šolskim letom Podjetništvo  2 

Med šolskim letom Razredne ure 30 

Maj 2022 Tabor za nadarjene (izbirno) 18 

Maj 2022 Tabor prve pomoči (izbirno) 12 
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Priloga 3 : NAČRT DELA Z NADARJENIMI DIJAKI 2021/22 
 
 
 
Uvajanje in izvajanje Koncepta odkrivanja in delo z nadarjenimi dijaki Gimnazije Tolmin poteka 
po korakih, zapisanih v programu koncepta. V šolskem letu 2021/22 načrtujemo naslednje 
aktivnosti: 
 

Naloge  Nosilec  Izvajalci  Oblike in metode 
izvajanja nalog 

Čas izvedbe 

Zbiranje Poročil 
učenca/dijaka o 
področjih 
prepoznane 
nadarjenosti, 
dejavnostih ter 
dosežkih v osnovni 
oz. srednji šoli 

Svetovalna 
služba 

Barbara Gruntar – 
koordinator 
 

Analiza poročil 
učenca/dijaka 

Junij – 
september 
2021 

*Priprava in 
ponudba 
programov za 
spodbujanje 
razvoja 
nadarjenosti 

Svetovalna 
služba 

Strokovni delavci, 
mentorji (notranji in 
zunanji) 

Notranja 
diferenciacija, 
interesne dejavnosti, 
priprave na 
tekmovanja iz znanj, 
dodatni pouk itd. 

Avgust 2021 

Analiza 
obstoječega stanja 
o delu z 
nadarjenimi dijaki 
na šoli ter 
evidentiranje 
nadarjenih 

Svetovalna 
služba 

Oddelčni učiteljski 
zbor (OUZ) 
ugotovi, da je bil 
dijak že prepoznan 
za nadarjenega: 
- za dijake prvih 
let. 
- za dijake ostalih 
let. 

Konferenca  September 
2021 

Anketiranje novih 
dijakov 
 

Svetovalna 
služba 

Koordinator Vprašalnik aktivnosti 
nadarjenih dijakov 

September 
2021 

Izpolnjevanje 
ocenjevalne 
lestvice učiteljev 

Svetovalna 
služba 

Strokovni delavci, 
zunanji mentorji 

Individualno 
izpolnjevanje lestvice 

September, 
oktober, 
november 
2021 

Analiza rezultatov 
ocenjevalne 
lestvice za učitelje 

Svetovalna 
služba 

Svetovalna služba 
v sodelovanju z 
učitelji 

Analiza podatkov, 
zbranih iz 
ocenjevalnih lestvic 
učiteljev 

December 
2021 

Testiranje 
ustvarjalnosti 
Testiranje 
intelektualnih 
sposobnosti 
 

Psiholog  Psiholog  Torranceovi ali drugi 
preverjeni testi 
ustvarjalnega 
mišljenja  
WISC ali Ravnove 
Progresivne matrice 

Oktober, 
november 
2021 

Ugotovitev, da je 
dijak prepoznan za 
nadarjenega 

Svetovalna 
služba 

Koordinator  Sestanek OUZ December 
2021 

Priprava 
individualiziranega 

Razrednik in 
svetovalna 

Ustrezni strokovni 
delavci, zunanji 

 December 
2021 
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programa dela (IP) služba strokovnjaki, 
svetovalna služba 

Pridobitev mnenja 
dijaka in staršev k 
IP ter pridobitev 
njihovega soglasja 

Razrednik in 
svetovalna 
služba 

Koordinator Individualni pogovor z 
dijakom in starši, 
pridobitev soglasja 

December 
2021 

Potrditev IP Razrednik in 
svetovalna 
služba 

Sestanek OUZ  December 
2021 

Izvajanje in sprotno 
spremljanje 
izvajanja IP 

Razrednik in 
svetovalna 
služba 

Učitelji, zunanji 
sodelavci, 
svetovalna služba 

Vzgojno-
izobraževalno delo 
(pouk, dejavnosti), 
razgovori s starši, 
dijaki, izvajalci 
programa 

Stalna naloga 
oz. do konca 
šolskega leta 
2021/22 

Analiza 
uresničevanja ciljev 
IP 

Razrednik in 
svetovalna 
služba 

Koordinator Sestanek izvajalcev 
programa, razrednika 
in svetovalne službe; 
pogovor s starši in 
dijakom; pridobitev 
soglasja staršev in 
dijaka za nadaljevanje 
programa ali 
spremembe 

Po zadnjem 
ocenjevalnem 
obdobju v 
šolskem letu 
2021/22 

Delo z nadarjenimi 
dijaki  

Ravnatelj in 
svetovalna 
služba 

Strokovni delavci, 
mentorji (notranji in 
zunanji) 

Krožki, priprave na 
tekmovanja, 
delavnice, tabori 

Med šolskim 
letom 2021/22 

Analiza o delu z 
nadarjenimi dijaki 

Ravnatelj in 
svetovalna 
služba 

Strokovni delavci, 
mentorji (notranji in 
zunanji) 

Poročilo o realizaciji 
LDN strokovnega 
delavca za šolsko leto 
2021/22 

Do 2. 7. 2022 

Razvojni načrt šole  Ravnatelj in 
ŠRT 

Strokovni delavci, 
mentorji (notranji in 
zunanji) 

Plan LDN strokovnega 
delavca za šolsko leto 
2022/23 

Do 2. 7. 2022 

Analiza izvajanja 
programov, 
evalvacija 
uresničevanja 
Koncepta ter 
dopolnjevanje in 
načrtovanje novih 
programov 

Ravnatelj  Svetovalna služba Poročilo o odkrivanju 
in delu z nadarjenimi 
dijaki (ankete, 
vprašalniki, intervjuji 
strokovnih delavcev in 
dijakov) 
 
Sestanek celotnega 
učiteljskega zbora 
(CUZ) 

Junij 2022 

Načrtovanje novih 
ter dopolnitev starih 
programov dela z 
nadarjenimi dijaki 
 

Svetovalna 
služba 

Razrednik, 
koordinator, 
strokovni delavci 

Sestanki UZ, sestanki 
mentorjev 

Do začetka 
novega 
šolskega leta 

 
*Priprava ... – glej Katalog OIV Gimnazije Tolmin 2021/22 in LDN Gimnazije Tolmin 2021/22 
 
Načrt pripravila: Barbara Gruntar, šolska svetovalna delavka 
 
Tolmin, 1. 9. 2021 
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Priloga 4: ŠOLSKI KOLEDAR 2021/22 
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Priloga 5: NAČRT MEDPREDMETNIH POVEZAV (MP) 2021/22 
 
 
Cilja medpredmetnih povezav za šolsko leto 2021/22 sta: 

1. Razvijanje aktivne vloge v procesu učenja (na področju znanja in spretnosti) in 
2. Razvijanje odgovornosti in delavnosti (na področju stališč, vrednot in odnosov). 

 
 
PRVI LETNIK 
 

Nosilni 
predmet 

Učitelj  
Podporni 
predmet 

Učitelj Naslov/tema Čas izvedbe 

BIO 
Irena 
Čujec 

  Zgradba in delovanje celice Med šolskim 
letom 
 
Pomlad 
 
 
 
Oktober  

  LUM 
Jana 
Costantini 

Plastično oblikovanje: celica 

  KEM 
Rajko 
Ipavec 

Kemijske vezi 
Kemijska reakcija kot snovna 
in energijska sprememba 

  FIZ 
Primož 
Kerkoč 

Energija  

GEO 
Vesna 
Lipušček 

  
Ozračje 
 
Plinski zakon 
Izpeljava plinske enačbe 

December  
TP 

  KEM 
Rajko 
Ipavec 

  FIZ 
Primož 
Kerkoč 

  MAT 
Branka 
Hrast 
Debeljak 

Risanje prostorskih kemijskih 
struktur – vektorji  

Med šolskim 
letom 
TP 

KEM 
Rajko 
Ipavec 

  

GEO 
Vesna 
Lipušček 

  Kras 

September LUM 
Jana 
Costantini 

  Hrastovlje  

BIO 
Irena 
Čujec 

  Obala in kras 

Medpredmetna ekskurzija Obala in Kras 1. 9. 2021 

BIO 
Irena 
Čujec 

  

Eksperimentalno delo: potek 
znanstvenega dela, 
izvedba poskusa in pridobitev 
podatkov  

September in 
med šolskim 
letom   KEM 

Rajko 
Ipavec 

Uvod v varno eksperimentalno 
delo, 
Varno delo s kemikalijami 
Varstvo zdravja in okolja 

  FIZ 
Primož 
Kerkoč 

Meritve in ocena napak 

SLO 
Marta 
Rutar 

  

Homerjeva Grčija 
Med šolskim 
letom 
TP   ZGO 

Nataša 
Jan Faletič 

SLO 
Marta 
Rutar 

  
Francesco Petrarka 

Med šolskim 
letom 
TP   ITA Nataša 
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Jan Faletič 
Jana 
Costantini 

SLO 
Marta 
Rutar 

  

Shakespeare – opis osebe 
Med šolskim 
letom 
TP   ANG 

Vika 
Perinčič 

LUM 
Jana 
Costantini 

  
Zgodovinski viri (Tolminski 
muzej) 

Oktober  

  ZGO 
Simona 
Saksida 

LUM 
Jana 
Costantini 

  
Egipt – duhovni svet v sliki in 
besedi (hieroglifi) 

Med šolskim 
letom 
TP   ZGO 

Nataša 
Jan Faletič 

LUM 
Jana 
Costantini 

  Prazgovina – rojstvo umetnosti 
v paleolitiku, Willendorfska 
Venera 

Med šolskim 
letom 
TP   ZGO 

Nataša 
Jan Faletič 

ZGO 
Nataša 
Jan Faletič 

  
Keopsova piramida 

Med šolskim 
letom 
TP 
 

  MAT Erik Vrčon 

LUM/ZGU 
Jana 
Costantini 

  
Ljubljana – Po sledeh antike 
 

April  

  ZGO 
Simona 
Saksida 

Medpredmetna ekskurzija Ljubljana  - Po sledeh antike April 2022 
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DRUGI LETNIK 
 

Nosilni 
predmet 

Učitelj  
Podporni 
predmet 

Učitelj Naslov/tema Čas izvedbe 

ITS (NEM) 
Simona 
Saksida 

  

Potujem, torej se učim 
September-
junij 
TP 

ITS (ITA) 
Nataša 
Jan Faletič 

  

ITS (INF) 
Lučka 
Uršič 

  

ITS  
(PSI, PD) 

Barbara 
Gruntar 

  

ITS (GEO) 
Vesna 
Lipušček 

  

Nature  
(Erasmus+ projekt) 
 
  

September-
junij 
TP 

ITS (INF) 
Lučka 
Uršič 

  

ITS (ANG) 
Vika 
Perinčič 

  

ITS  
(PSI, PD) 

Barbara 
Gruntar 

  

ITS (INF) 
Lučka 
Uršič 

  

Green Art 
(Erasmus+ projekt) 

September-
junij 
TP 

ITS (LIK) 
Jana 
Costantini 

  

ITS (SLO) 
Marta 
Rutar 

  

ITS (ANG) 
Vika 
Perinčič 

  

ITS  
(PSI, PD) 

Barbara 
Gruntar 

  

ITS 
Lučka 
Uršič 

  

Pravopis v seminarski nalogi 
November-
december  
TP   SLO 

Milica 
Rutar 

ITS 
Lučka 
Uršič 

  
Uradni dopisi (vabilo, zahvala, 
opravičilo) 

November-
december  
TP   SLO 

Milica 
Rutar 

  GEO 
Vesna 
Lipušček Vreme in klima v Veliki 

Britaniji 

Med šolskim 
letom 
TP ANG 

Zvonka 
Dalić Rink 

  

GEO 
Vesna 
Lipušček 

  
Zgodovinsko ozadje 
družbenih značilnosti Afrike 

Med šolskim 
letom 
TP   ZGO 

Nataša 
Jan Faletič 

SLO 
Milica 
Rutar 

  Lord Byron: Childe Harold's 
Pilgrimage – English extract 
(Romanje grofiča Harolda) 

Med šolskim 
letom 
TP   ANG 

Zvonka 
Dalić Rink 

SLO 
Milica 
Rutar 

  
Leopardi: Sam sebi – A se 
stesso (Sam sebi) 

Med šolskim 
letom 
TP   ITA 

Nataša 
Jan Faletič 

SLO 
 

Milica 
Rutar 

 
 

 
 

Heine: Lorelaj – Lorelei  
Med šolskim 
letom 
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  NEM 
Simona 
Saksida 

TP 

NEM 
 

Simona 
Saksida 
 

  
Jezikovni vikend Beljak 
 
(dejavnosti pred / med / po 
ekskurziji) 
 
 
 
 
 
 
Sporazumevanje 
 
Oblikovanje zgibanke 
(Padova, Salzburg, Celovec) 
 
Zamejska Slovenija, Salzburg 

Med šolskim 
letom 

ITA 
Nataša 
Jan Faletič 

  

  ZGO 
Nada 
Leban 

  
LIK, UZG 
(ITS) 

Jana 
Costantini 

  SLO 
Milica 
Rutar 

  INF (ITS) 
Lučka 
Uršič 

  GEO 
Vesna 
Lipušček 

Medpredmetna jezikovna ekskurzija Padova-Salzburg  
12.5.-14. 5.  
2022 

ZGO 
Nataša 
Jan Faletič 

  
Rekonkvista & Alhambra 

Med šolskim 
letom 
TP   MAT Erik Vrčon  

ZGO 
Nataša 
Jan Faletič 

  
Rimska umetnost – umetnost 
v službi politike 

November-
december 
TP    UZG 

Jana 
Costantini 

ZGO 
Nataša 
Jan Faletič 

  

Antični Rim 
Med šolskim 
letom 
TP 

 
 

 LUM 
Jana 
Costantini 

ZGO 
Nataša 
Jan Faletič 

  
Bitka pri Frigidu s fizikalnega 
stališča 

Med šolskim 
letom 
TP   FIZ 

Primož 
Kerkoč 
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TRETJI LETNIK 
 

Nosilni 
predmet 

Učitelj  
Podporni 
predmet 

Učitelj Naslov/tema Čas izvedbe 

  FIZ 
Primož 
Kerkoč 

Delovanje sluha 
Čutila – uho  
Zvok 

Med šolskim 
letom 
TP BIO 

Irena 
Čujec 

  

ANG 
Zvonka 
Dalić Rink 

  

Stereotipi 
Med šolskim 
letom 

  SOC 
Jasna 
Kavčič 

SOC 
Jasna 
Kavčič 

  

Industrijska revolucija 

Med šolskim 
letom 
TP 
 

  GEO 
Vesna 
Lipušček 

ANG 
Zvonka 
Dalić Rink 

  
Vreme in klima v Veliki 
Britaniji 

Med šolskim 
letom 
TP 
 

  GEO 
Vesna 
Lipušček 

SLO 
Marta 
Rutar 

 
 

 
 

Oscar Wilde's life and 
biography (življenjepis) 
 

Med šolskim 
letom 
 

 
 

 
 

ANG 
Zvonka 
Dalić Rink 

SLO 
Marta 
Rutar 

  Grum: Dogodek v mestu Gogi 
  
Psihološka analiza 

Med šolskim 
letom 
TP 
 

  PSI 
Barbara 
Gruntar 

ITA 
Nataša 
Jan Faletič 

  
Razlike med italijanskim 
severom in jugom (ITA) 

Med šolskim 
letom 
TP   GEO 

Vesna 
Lipušček 

ITS (BIO) 
Irena 
Čujec 

  

Ni nam vseeno  
September-
junij 
TP 

ITS (FIZ) 
Primož 
Kerkoč 

  

ITS (GEO) 
Vesna 
Lipušček 

  

ITS (LIK) 
Lucijan 
Lavrenčič  

  

Mozaik 
September-
junij 
TP 

ITS (UZG) 
Jana 
Costantini 

  

ITS (ZGO) 
Nada 
Leban 

  

ITS (SOC) 
Jasna 
Kavčič 

  

ITS (PSI) 
Barbara 
Gruntar 

    

ITS (ZGO) 
Nataša 
Jan Faletič 

  

Kritično mišljenje  
(Erasmus+ projekt) 

September-
junij 
TP 

ITS (SLO) 
Milica 
Rutar 

  

ITS (INF) 
Lučka 
Uršič 

  

ITS (ANG) 
Zvonka 
Dalić Rink 
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ČETRTI LETNIK 
 

Nosilni 
predmet 

Učitelj  
Podporni 
predmet 

Učitelj Naslov/tema Čas izvedbe 

  INF Lučka Uršič Ponovitev Excela 

November 
TP PSI 

Barbara 
Gruntar  

  
Obdelava podatkov za 
maturitetno seminarsko 
nalogo 

NEM 
(matura) 

Simona 
Saksida 

  

Berlin po 2. svetovni vojni 
December-
januar 
TP   ZGO 

Nataša Jan 
Faletič 

NEM 
Simona 
Saksida 

  
9. november v zgodovini 
Nemčije 

Oktober-
november 
TP   ZGO 

Nataša Jan 
Faletič 

MAT 
Branka Hrast 
Debeljak 

  
Trigometrija, odvod, integral 
Vektorji v fiziki 

Med šolskim 
letom 
TP   FIZ 

Primož 
Kerkoč 

 
 
 
 
 
 
 
Načrt pripravila: Barbara Gruntar, šolska svetovalna delavka 
 
 
 
 
 
Tolmin, 1. 9. 2021 
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Priloga 6: NAČRT TIMSKEGA POUČEVANJA (TP) 2021/22 
 
 
Oblike TP: 
1. Skupna sočasna izvedba: kolaborativno (dvogovorno), tradicionalno (soodvisno), 

komplementarno (dopolnjevalno), suportivno (podporno), alternacijsko (izmenjalno) 
2. Ločena sočasna izvedba: paralelno (vzporedno), diferencirano (razločevalno) 
 

LETNIK Predmet Učitelj Naslov/tema Čas izvedbe 

Prvi  ZGO Nataša Jan Faletič Prazgodovina – rojstvo umetnosti v 
paleolitiku, Willendorfska Venera 

September-
oktober LUM Jana Costantini 

Prvi  ZGO Nataša Jan Faletič Egipt – duhovni svet v sliki in 
besedi (hieroglifi) 

December-
januar  LUM Jana Costantini 

Prvi  SLO Marta Rutar Homjeva Grčija Med šolskim 
letom ZGO Nataša Jan Faletič 

Prvi SLO Marta Rutar Francesco Petrarka Med šolskim 
letom ITA Nataša Jan Faletič 

Jana Costantini 

Prvi SLO Marta Rutar Shakespear in značilnosti 
elizabetinske dramatike 

Med šolskim 
letom ANG Vika Perinčič 

Prvi  ZGO Nataša Jan Faletič Keopsova piramida Med šolskim 
letom MAT Erik Vrčon 

Prvi  KEM Rajko Ipavec Risanje prostorskih kemijskih 
struktur (vektorji) 
Polarnost spojin 

December  

MAT Branka Hrast Debeljak 

Prvi  KEM Rajko Ipavec Plini – izpeljava plinske enačbe 
Prostornina plina – splošna plinska 
enačba 

Marec  

FIZ Primož Kerkoč 

Prvi BIO Irena Čujec Organske molekule 
3D prikaz molekul (rač. aplikacija) 

September  

KEM Rajko Ipavec 

Drugi SLO Marta Rutar Utrjevanje slovnice in poglobljena 
analiza besedil 

September-
junij SLO Milica Rutar 

Drugi  ITS Vse skupine Pravopis v seminarski nalogi November-
december SLO Milica Rutar 

Drugi  ITS Vse skupine Uradni dopisi (vabilo, zahvala, 
opravičilo) 

November-
december SLO Milica Rutar 

Drugi 
(ITS) 

NEM  Simona Saksida  Potujem, torej se učim 
(jezikovna ekskurzija Padova-
Salzburg) 

September-
junij ITA Nataša Jan Faletič 

INF Lučka Uršič 

PSI, PD Barbara Gruntar 

Drugi 
(ITS) 

GEO Vesna Lipušček Nature 
(Erasmus+ projekt) 

September-
junij INF Lučka Uršič 

ANG Vika Perinčič 

PSI, PD Barbara Gruntar 

Drugi 
(ITS)  

INF Lučka Uršič  Green Art 
(Erasmus+ projekt) 

September-
junij LUM Jana Costantini 

SLO Marta Rutar 

ANG Vika Perinčič 

PSI, PD Barbara Gruntar 

Drugi  SLO Milica Rutar G. Leopardi: Sam sebi – A se 
stesso 

Marec 

ITA Nataša Jan Faletič 

Drugi  SLO Milica Rutar H. Heine: Lorelei (Lorelaj) Januar-junij 

NEM Simona Saksida 

Drugi  ANG Zvonka Dalić Rink Lord Byron, Childe Harold's Marec 
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SLO Milica Rutar Pilgrimage – English extract 
(Romanje grofiča Harolda) 

Drugi  ZGO Nataša Jan Faletič Rekonkvista & Alhambra Med šolskim 
letom MAT Erik Vrčon 

Drugi  ZGO Nataša Jan Faletič Rimska umetnost – umetnost v 
službi politike 

November-
december  UZG Jana Costantini 

Drugi  ZGO Nataša Jan Faletič Antični Rim Med šolskim 
letom LUM Jana Costantini 

Drugi  GEO Vesna Lipušček Zgodovinsko ozadje družbenih 
značilnosti Afrike 

Med šolskim 
letom ZGO Nataša Jan Faletič 

Drugi  ZGO Nataša Jan Faletič Bitka pri Frigidu s fizikalnega 
stališča 

December  

FIZ Primož Kerkoč 

Drugi  ANG Zvonka Dalić Rink Vreme in klima v Veliki Britaniji Med šolskim 
letom GEO Vesna Lipušček 

Tretji  ITA Nataša Jan Faletič Benvenuti al sud – razlike med 
italijanskim severom in jugom 

Med šolskim 
letom GEO Vesna Lipušček 

Tretji  SLO Marta Rutar Dogodek v mestu Gogi Med šolskim 
letom PSI Barbara Gruntar 

Tretji  BIO Irena Čujec Zvok in sluh Maj 

FIZ Primož Kerkoč 

Tretji  GEO Vesna Lipušček Industrijska revolucija Med šolskim 
letom SOC Jasna Kavčič 

Tretji  ITA Nataša Jan Faletič Razlike med italijanskim severom in 
jugom 

Med šolskim 
letom GEO Vesna Lipušček 

Tretji 
(ITS) 

ZGO Nataša Jan Faletič Kritično mišljenje 
(Erasmus+ projekt) 

September-
junij SLO Milica Rutar 

INF Lučka Uršič 

ANG Zvonka Dalić Rink 

Tretji 
(ITS) 

BIO Irena Čujec Ni nam vseeno September-
junij FIZ Primož Kerkoč 

GEO Vesna Lipušček 

Tretji 
(ITS) 

LIK Lucijan Lavrenčič Mozaik September-
junij UZG Jana Costantini 

PSI Barbara Gruntar 

SOC Jasna Kavčič 

Četrti  PSI Barbara Gruntar  Obdelava podatkov (ponovitev 
Excela) 

November-
december INF Lučka Uršič 

Četrti 
(matura) 

NEM Simona Saksida Berlin po 2. svetovni vojni December-
januar ZGO Nataša Jan Faletič 

Četrti  NEM Simona Saksida 9. november v zgodovini Nemčije Oktober-
november ZGO Nataša Jan Faletič 

Četrti MAT Erik Vrčon Po učnem načrtu predmeta – 
nivojski pouk 

September-
maj MAT Branka Hrast Debeljak 

Četrti  MAT Branka Hrast Debeljak Trigometrija, odvod, integral 
Vektorji v fiziki 

Med šolskim 
letom FIZ Primož Kerkoč 

Prvi 
Drugi 
Tretji 

ANG Zvonka Dalić Rink 
Vika Perinčič 

Vsebine po učnem načrtu in 
programu OUTJ (širjenje 
besedišča) 

September-
maj/junij 

ANG Paul Asher (OUTJ) 

 
 
 
 
Tolmin, 1. 9. 2021                                               Načrt pripravila: Barbara Gruntar, šolska svetovalna 
delavka 
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Priloga 7: NAČRT UČENJA UČENJA (UU) 2021/22 
 
Na področju učenje učenja načrtujemo v tem šolskem letu naslednje aktivnosti: 
 
 

Dejavnost Izvajalci Rok Opombe 

Vsak učitelj v LDN predmeta vključi 
učne strategije, ki jih bo uporabljal pri 
pouku oz. jih spodbujal pri dijakih v šoli 
in pri domačem delu. 

Vsi učitelji Avgust 2021  

Predstavitev primerov dobre prakse 
učiteljev na pedagoških konferencah 
sodelavcem šole: 

- Predstavitev bralne učne strategije 
- Predstavitev metakognitivne 

strategije 
- Predstavitev motivacijske strategije. 

Posamezni 
učitelji 

Tri  
predstavitve 
na eni od 
pedagoških 
konferenc v 
šolskem letu 
2021/22 

Glej 
Projekt 
Objem 

Organizacija izobraževanja za učiteljski 
zbor – Kakšno vlogo imajo čustva v 
učenju? 

mag. Cvetka 
Bizjak, Zavod 
RS za šolstvo 

Pomlad 2022  

Vsak učitelj izvede vsaj eno učno strategijo 
pri svojem predmetu. 

Vsi učitelji Med šolskim 
letom 2021/22 

Glej LDN 
učitelja 
2021/22 

Seznanitev dijakov 1. letnika o 
značilnostih učenja (teoretična podlaga: 
kaj je učenje, dejavniki učenja, učne 
navade, metode in strategije učenja, 
zaznavni stili). 
 
Izbor primernih merskih instrumentov za 
ugotavljanje učnih navad dijakov iz 
priročnika Učenje učenja – kako učiti se 
in se naučiti spretnosti vseživljenjskega 
učenja, avtorice Tatjane Ažman. 
 
Aplikacija vprašalnikov in delovnih listov na 
razrednih urah prvih letnikov (Dejavniki 
učenja, Močna in šibka področja učenja, 
Kakšen je moj zaznavni stil? …) 

Šolska 
svetovalna 
delavka 
 
 
Razrednik 

September in 
oktober 2021 

Glej 
Katalog 
OIV 
2021/22 

 
 
 
Načrt pripravila: Barbara Gruntar, šolska svetovalna delavka 
 
 
 
Tolmin, 1. 9. 2021 
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Priloga 8: PODROČJA DELA IN LDN SVETOVALNE SLUŽBE ZA 

ŠOLSKO LETO 2021/22 
 
 

PODROČJA DELA IN NALOGE NOSILCI SODELAVCI UDELEŽENCI 
OKVIRNI 

ROK 

TRAJANJE 

(okvirno) 

NAČRTOVANJE, SPREMLJANJE IN EVALVACIJA DELA ŠOLE IN ŠOLSKEGA SVETOVALNEGA DELA 

 

Sodelovanje pri oblikovanju LDN šole in 

načrtov posameznih dejavnosti šole: 

- predlog akcij za izboljšanje kakovosti dela 

v šoli 

- predlogi za oblikovanje oddelkov 

- sodelovanje pri pripravi in izvedbi 

predinformativnih in informativnih dni 

 

ravnatelj 

 

profesorji 

 

učenci 9. 

razredov 

 

avgust 

september 

 

november 

december 

januar 

februar 

 

40 ur letne 

delovne 

obveznosti 

LDN šolske svetovalne službe in načrt dela v 

projektnih skupinah 

 

ŠSD 

   

avgust 

 

10 ur letne 

delovne 

obveznosti 
Spremljanje opravljenih nalog  

ŠSD 

  celotno 

šolsko leto 

Evalvacija izvedenih nalog in letno poročilo 

o delu ŠSS 

 

 

ŠSD 

  celotno 

šolsko leto 

 
Sodelovanje pri evalvaciji dela šole: 

- učni uspeh po predmetih, kvaliteta učenja 

- uspešnost šole pri delu z dijaki s posebnimi 

potrebami 

- nadarjeni dijaki 

- problematika poklicne orientacije 

- vpisna problematika, osip in prešolanje 

- reševanje socialnih in ekonom. problemov 

 

ravnatelj 

    

50 ur letne 

delovne 

obveznosti 

 

Posvetovalno delo z vodstvom šole 

(delovni sestanki) 

 

ravnatelj 

   

celotno 

šolsko leto 

 

SVETOVALNO DELO Z DIJAKI 

 

Vpis in sprejem novincev: 

- uvodni razgovor s kandidatom, sprejem in 

kontrola ustreznih kandidatovih dokumentov, 

zapis posebnih kandidatovih želja 

- informacije in pomoč pri prenosu prijav 

- vpisovanje dijakov, ki se želijo prešolati 

- svetovanje dijakom, ki se želijo prešolati 

 

ŠSD 

  

dijaki 1. 

letnika 

 

celotno 

šolsko leto 

 

20 ur letne 

delovne 

obveznosti 

 

Spremljanje in svetovanje novincem, 

ponavljalcem in preusmerjenim dijakom 

(vsaj en svetovalni razgovor) 

 

 

ŠSD 

 

ravnatelj 

 

dijaki 1. 

letnika, 

ponavljalci 

 

celotno 

šolsko leto 

 

20 ur letne 

delovne 

obveznosti 



 
Letni delovni načrt Gimnazije Tolmin 2021/22 

 

 

 

79 
 

 

Skupinske oblike dela z dijaki zaradi 

izboljšanja kvalitete učenja 

 

ŠSD 

 

knjižničarka 

 

dijaki vseh 

letnikov 

 

celotno 

šolsko leto 

 

20 ur letne 

delovne 

obveznosti 

 

Svetovanje za osebni in socialni razvoj 

 

ŠSD 

 

CSD 

Tolmin 

 

dijaki vseh 

letnikov 

 

celotno 

šolsko leto 

 

10 ur letne 

delovne 

obveznosti 

Poklicna orientacija: 

- individualni razgovori za dijake 3. in 4. 

letnika 

- skupinske oblike dela (informiranje o 

možnosti nadaljnjega šolanja, o značilnostih 

študijskih programov na fakultetah in dela oz. 

zaposlitve) 

- skrb za dopolnjevanje ustrezne literature v 

šolski knjižnici, povezane s poklicno 

orientacijo 

- povezovanje z Zavodom RS za zaposlovanje, 

Visokošolsko prijavno-informacijsko službo, 

delodajalci, PRC idr. 

 

ŠSD 

 

fakultete 

KTŠ 

Tolmin 

PRC 

Tolmin 

firme 

 

dijaki 2., 3. 

in 4. letnika 

 

celotno 

šolsko leto 

 

 

100 ur letne 

delovne 

obveznosti 

 

Identifikacija in pomoč pri reševanju 

socialno – ekonomskih stisk dijakov: 

- analiza stanja 

- informiranje o razpisih štipendij in drugih 

razpisih 

- akcija za subvencioniranje prehrane dijakom 

in avtobusnih vozovnic 

- intervencije v posebnih primerih osebne ali 

socialne ogroženosti 

 

ŠSD 

 

CSD 

Tolmin 

RK Tolmin 

 

za vse 

dijake šole 

 

začetek 

šolskega 

leta oz. 

celotno 

šolsko leto 

 

 

10 ur letne 

delovne 

obveznosti 

 

Individualizirani programi za dijake s 

posebnimi potrebami: 

- ŠSD sodeluje kot koordinator vseh strokovnih 

delavcev znotraj in zunaj šole za pripravo in 

izvedbo individualnega programa za nadarjene 

dijake in dijake s posebnimi potrebami 

 

ravnatelj 

ŠSD 

 

ravnatelj 

razredniki 

profesorji 

drugi 

zunanji 

strokovni 

sodelavci 

 

nadarjeni 

dijaki in 

dijaki s 

posebnimi 

potrebami 

 

 

začetek 

šolskega 

leta oz. 

celotno 

šolsko leto 

 

40 ur letne 

delovne 

obveznosti 

 

Svetovalna pomoč dijakom pri reševanju 

osebnih razvojnih in situacijskih težav 

 

ŠSD 

  

za vse 

dijake šole 

 

celotno 

šolsko leto 

 

25 ur letne 

delovne 

obveznosti 

 

Pogovorne ure za dijake 

 

ŠSD 

  

za vse 

dijake šole 

 

celotno 

šolsko leto 

 

40 ur letne 

delovne 

obveznosti 

 

Splošno razvojno-preventivni programi in 

projekti: 

- ŠSD sodeluje kot izvajalec ali koordinator 

vseh strokovnih delavcev znotraj in zunaj šole 

za pripravo in izvedbo preventivnega programa 

 

ŠSD 

ravnatelj 

razredniki 

profesorji 

drugi 

zunanji 

strokovni 

sodelavci 

 

za vse 

dijake šole 

 

določeno z 

LDN šole 

 

15 ur letne 

delovne 

obveznosti 
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SVETOVALNO DELO Z UČITELJI 

 

Preučevanje potreb po strokovnem 

izpopolnjevanju in aktivna udeležba v 

internem strokovnem izpopolnjevanju 

 

ravnatelj 

   

celotno 

šolsko leto 

 

20 ur letne 

delovne 

obveznosti 

 

Sodelovanje na sejah oddelčnega 

učiteljskega zbora 

 

ravnatelj 

 ravnatelj 

razredniki 

profesorji 

 

 

določeno z 

LDN šole 

 

20 ur letne 

delovne 

obveznosti 
 

Sodelovanje na sejah celotnega učiteljskega 

zbora 

 

ravnatelj 

 ravnatelj 

razredniki 

profesorji 

 

določeno z 

LDN šole 

 

Sodelovanje na strokovnih aktivih učiteljev 

 

profesorji 

  

ravnatelj 

profesorji 

 

določeno z 

LDN šole 

 

Svetovanje in posvetovanje z učitelji glede 

izvajanja pouka ali vodenja oddelčne 

skupnosti 

 

ŠSD 

 

ravnatelj 

 

razredniki 

profesorji 

 

celotno 

šolsko leto 

 

50 ur letne 

delovne 

obveznosti 

SVETOVALNO DELO S STARŠI 

 

Predavanja, delavnice in druge oblike 

skupinskega dela s starši 

 

ŠSD 

 

razredniki 

 

starši 

dijakov 1. 

in 4. letnika 

 

določeno z 

LDN šole 

oz. po 

potrebi 

 

10 ur letne 

delovne 

obveznosti 

 

Pogovorne ure za starše 

 

ravnatelj 

  

starši 

 

celotno 

šolsko leto 

 

40 ur letne 

obveznosti 

 

Svetovanje staršem 

 

ŠSD 

 

razredniki 

 

starši in 

dijaki 

 

celotno 

šolsko leto 

 

20 ur letne 

delovne 

obveznosti 

 

Svetovanje družinam 

 

ŠSD 

  

starši in 

dijaki 

 

celotno 

šolsko leto 

 

10 ur letne 

delovne 

obveznosti 

STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE, PRIPRAVA GRADIV 

 

Seminarji 

Supervizija, aktivi, posvetovanja in 

svetovanje 

Študij literature 

 

ŠSD 

   

celotno 

šolsko leto 

 

80 ur letne 

delovne 

obveznosti 

PRIPRAVE NA SVETOVALNO DELO 
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Priprave za neposredno individualno in 

skupinsko svetovalno delo 

 

ŠSD 

   

celotno 

šolsko leto 

 

30 ur letne 

delovne 

obveznosti 

DOKUMENTIRANJE SVETOVALNEGA DELA 

 

Svetovalni delavec dokumentira svoje delo v 

skladu z zakonskimi in podzakonskimi 

predpisi 

 

ŠSD 

   

celotno 

šolsko leto 

 

30 ur letne 

delovne 

obveznosti 

RAZVOJNO –ANALITIČNE NALOGE 

 

Analiza potreb po svetovalni pomoči 

Analiza učne uspešnosti in napredovanje 

dijakov 

Analiza vpisa novincev 

Analiza ponavljalcev 

Vzgojno-izobraževalno delo z dijaki s 

posebnimi potrebami 

Sodelovanje pri raznih šolskih razvojnih 

projektih ter pri razvojnih projektih 

zunanjih ustanov (Zavod RS za šolstvo, Šola 

za ravnatelje, ustreznih služb in ustanov s 

področja zdravstva in socialnega varstva 

ipd.) 

 

 

 

ŠSD 

 

 

 

ravnatelj 

 

druge 

institucije 

  

 

 

celotno 

šolsko leto 

 

 

 

30 ur letne 

delovne 

obveznosti 

 

DRUGE NALOGE: 

 

 Organizator OIV za šolsko leto 2021/22 

 Pooblaščena oseba za vodenje postopka nostrifikacije spričeval 

 Predsednik upravnega odbora Šolskega sklada Gimnazije Tolmin 

 Član skupine za prvo pomoč na delovnem mestu 

 Koordinator skupine za vzgojno-izobraževalno delo z nadarjenimi dijaki 

 Koordinator skupine za vzgojno-izobraževalno delo z dijaki s posebnimi potrebami 

 Koordinator za TP, MP in UU 

 Član tima za samoevalvacijo 

 Član tima za PODVIG 

 Organizacija in mentorstvo raziskovalnega dela (OIV) 

 Član maturitetne komisije, član izpitne komisije, član inventurne komisije 

 Član Komisije za mlade člane RKS – OZ Tolmin 

 Član Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Tolmin 

 Sodelovanje pri pripravi prireditev Gimnazije Tolmin: 

- Dan odprtih vrat Gimnazije Tolmin 

- Dijaška infobomba 2021 

- Informativni dan Gimnazije Tolmin 

Barbara Gruntar, šolska svetovalna delavka 

Tolmin, 1. 9. 2021 
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Priloga 9: AKCIJSKI NAČRT IZBOLJŠAV NA RAVNI ŠOLE ZA 

ŠOLSKO LETO 2021/22 
 
 Predstavitev področja kakovosti in prednostnih ciljev 
 
V šolskem letu 2021/22 bomo na ravni šole prednostno razvijali naslednja cilja: 

1. razvijanje aktivne vloge dijakov in učiteljev v procesu učenja in 
2. razvijanje odgovornosti. 

 
Razlogi za prednostno razvijanje teh dveh ciljev so: 

 Opažamo, da je velik delež dijakov pri pouku pasivnih (nesodelujočih), kar negativno vpliva na 
odnos do učenja in šole. 

 Sodobna družba zahteva od mladih izobražencev (intelektualcev) taksonomsko višja znanja 
(razumevanje, sinteza, vrednotenje) in procesna znanja, zato je potrebno dijake navajati na 
bralno pismenost, na kritično mišljenje in branje. 

 Usvojena znanja je potrebno uporabiti na novih, avtentičnih problemih – navajanje na iskanje 
in reševanje problemov. 

 Danes se poklici in delovna področja zelo hitro spreminjajo, zato je potrebna veščina 
komunikacije z utemeljevanjem stališča z dokazi iz besedila in konteksta. 

 Opažamo, da samo frontalno podajanje učne snovi ne spodbuja aktivnosti dijakov. Njihova 
pozornost in aktivnost pri pouku upade. S sodobnejšimi didaktičnimi pristopi in oblikami dela, 
npr. medpredmetno poučevanje, timski pouk, reševanje avtentičnih nalog, se poveča njihova 
aktivnost za delo. 

 Ob navedenih spremembah je lažja formativna spremljava dijaka. 

 Ob vseh navedenih spremembah je nujna tudi večja aktivnost učitelja. 

 Za oblikovanje celovite osebnosti mladostnika/dijaka je pomembno razvijanje odgovornosti do  
učenja in šolskega dela, do samega sebe in do drugih (npr. sošolcev, vrstnikov, staršev). 

 Diferenciacija pri pouku omogoča aktivno delo dijaka in zato zmanjšuje razlike v znanju in 
veščinah dijakov. 

 
 
2. Načrtovanje, izvedba in spremljanje doseganja zastavljenih ciljev 
 
Načrtovanje, izvedba in spremljanje doseganja zastavljenih ciljev bo potekalo na treh ravneh: na ravni 
šole, na ravni aktiva (skupine) in na ravni strokovnega delavca (učitelja). Pri izbranem cilju smo v 
šolskem letu 2016/17 opredelili dejavnosti, s katerimi želimo doseči prednostni cilj in merila za 
spremljanje in vrednotenje doseganja izbranega cilja. V šolskem letu 2021/22 nadaljujemo z 
usmeritvijo šole. 
 
CILJ 1: Razvijanje aktivne vloge v procesu učenja 
 
Dejavnosti: 

 Izvedba ure s pomočjo dijaka asistenta 

 Dijak ali skupina dijakov izpelje uro 

 Dijak napiše pričakovano oceno 

 MP in TP 

 Predhodna priprava dijaka na učno uro 

 Sodelovanje z okoljem, aktualni dogodki 
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 Eksperimentalno delo 

 Branje z razumevanjem, razbiranje bistva, uporaba BUS 

 Kritična uporaba virov 

 Presojanje glede na dane kriterije 

 Dijak oblikuje kriterije za vrednotenje nalog 

 Oblikovanje lastnega mnenja z utemeljevanjem 

 Tvorjenje ustreznih in smiselnih besedil 

 Kolegialne hospitacije 

 Samostojno načrtovanje korakov pri reševanju problemov 

 Diferencirane naloge dijakom 

 Uporaba spletnih orodij 

 Ekskurzije 

 Usposabljanja oz. izobraževanje učiteljev 
Merila: 

 Delež učiteljev in dijakov vključenih v dejavnosti 

 Delež dijakov, ki se realno ocenijo pred testom 

 Povprečna ocena kakovosti ekskurzij (evalvacija ekskurzije o aktivnosti dijaka in učitelja,  
samostojnosti dijaka,  različnosti idej dijaka in učitelja,  dodana vrednost ekskurzije)  

 Število  predmetov vključenih v MP in TP 

 Število kolegialnih hospitacij 

 Število problemskih vprašanj na razpravo 

 Število izvirnih nastopov dijakov 
Uporaba ugotovitev: 

 Uporaba podatkov za analizo in vsebinsko interpretacijo doseganja prednostnih ciljev šole 

 Uporaba ugotovitev za načrtovanje in usmerjanje pouka na ravni šole, aktivov in učiteljev 

 Uporaba pri zasnovi LDN-ja šole, aktivov in učiteljev 

 Uporaba pri zunanji evalvaciji šole 

 Za projekt Objem (ugotoviti obstoječo prakso, za razvoj slovenščine kot učnega jezika …) 
 
 
CILJ 2: Razvijanje odgovornosti (in delavnosti) 
 
Dejavnosti: 

 Utemeljena pohvala  

 Oblikovanje pravil skupaj z dijaki 

 Načrt dela dijakov in organizacija 

 Dajanje (opravljanje) nalog in zadolžitev dijakov 

 Upoštevanje roka izpolnjevanja nalog (domača naloga, referat, ustno ocenjevanje …) 

 Realnost in utemeljenost učiteljevih zahtev  

 Povratne informacije o znanju dijaka 

 Priprava več različic istega testa za istočasno pisno ocenjevanje 
Merila: 

 Delež pravočasno opravljenih obveznostih (domače naloge, seminarske naloge, referati itd.) 
npr. zabeleženih v eAsistentu 

 Število pohval med poukom (na dijaka) 

 Število izrečenih pohval učitelja med poukom 

 Delež dijakov, ki vnaprej obvesti razrednika o (predvideni) odsotnosti 

 Delež dijakov, ki pravočasno prinese razredniku opravičilo o odsotnosti 
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 Delež ponavljanja testov 

 Delež učiteljev, ki na razgovor povabi starše dijakov z učnimi težavami 
Uporaba ugotovitev: 

 Pri ugotavljanju napredka odgovornosti dijakov 

 Pri načrtovanju razrednih ur 

 Pri sodelovanju s starši 
 
Načrtovanje, izvedba in spremljanje doseganja zastavljenih ciljev bo potekalo na podlagi načrta šole 
(glej tabelo 1), v katerem smo časovno in vsebinsko določili dejavnosti, ki bodo izvedene na šoli na 
različnih ravneh in z različnimi deležniki. 

 

 
Tabela 1: Načrt dejavnosti za samoevalvacijo šole (tudi o Objemu) v šolskem letu 2021/22 
 

Vsebina dejavnosti 
Udeleženci 
dejavnosti 

Kraj izvedbe Datum 
Izvajalci 
dejavnosti 

Pripomočki 

Izobraževanje VIZIJA 
ŠOLE 

Učitelji Široko 
26. in 27. 8. 
2021 

ZRSS 
Gradivo, 
delavnica 

Akcijski načrt 
učitelja 
(priprava)  

Učitelji  Doma 31. 8. 2021 
Tim za 
samoevalvacijo  

Gradivo ŠR 
(DL) 

Akcijski načrt aktiva 
(priprava) 

Predmetni 
aktivi   

Šola 31. 8. 2021 
Tim za 
samoevalvacijo 

Gradivo ŠR 
(DL) 

Novi predlogi o 
prednostnih ciljih 
šole 

Predmetni 
aktivi 

Šola Avgust 2021 Vodje aktivov Vprašalnik 

Akcijski načrt šole 
(priprava) 

Tim za 
samoevalvacijo 
Tim Objem 

Delovno 
srečanje 

15. 9. 2021 
Tim za 
samoevalvacijo 

Gradivo ŠR 
(osnutek) 

Prednostna cilja 
šole 
(razprava) 

Člani dijaške 
skupnosti 

Delovni 
sestanek 

September 
2021 

Mentorica 
dijaške 
skupnosti 

Razprava, 
predlogi 
rešitev 

Kolegialne 
hospitacije 

Učiteljski zbor 
 

Šola  
September-
maj 2022 

Tim za 
samoevalvacijo 
Tim Objem 

Ocenjevalni 
obrazec 
opazovanja 

Usposabljanje 
kolektiva 

Tim Objem 
Učiteljski zbor 

Šola  
September-
maj 2022 

Tim Objem Gradivo Objem 

Strokovna razprava 
o evalvaciji 
napredka 
kompetenc 

Učiteljski zbor Šola  
September-
maj 2022 

Tim Objem Razgovor  

Samoevalvacija  šole 
za šol. leto 2020/21 
(obravnava poročila) 

Svet staršev 
Svet šole 

Šola   
September 
2021 

Ravnateljica  Poročilo  

Odgovornost Dijaki Razredna ura 
November 
2021 

Razredniki in 
učitelji 

Razgovor  

Dan odprtih vrat  
Starši, dijaki, 
učenci OŠ in 
drugi občani 

Šola  
November 
2021 

Šola, starši  

Strokovna razprava 
(vmesna spremljava 
izvedbe akcijskih 
načrtov)   

Učiteljski zbor  Šola Januar 2022 
Tim za 
samoevalvacijo 
Tim Objem 

Gradivo ŠR, 
gradivo Objem 
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Predavanje (vzgoja 
za odgovornost) 

Starši, učitelji, 
dijaki 

Šola  Januar 2022 
Zunanji 
izvajalec  

 

Prednostna cilja šole 
(razprava) 

Člani dijaške 
skupnosti 

Delovni 
sestanek 

Marec 2022 
Mentorica 
dijaške 
skupnosti 

Razprava 
Predlogi 
rešitev 

Poklicna kariera 
(predstavitev) 

Dijaki, učitelji Šola  
Med šolskim 
letom 

Raziskovalec Intervju  

Novi predlogi o 
prednostnih ciljih 
šole 

Predmetni 
aktivi 

Šola Maj 2022 Vodje aktivov Vprašalnik 

Odgovornost 
(refleksija) 

Dijaki  Razredna ura Junij 2022 Razredniki  
Anketa, 
intervju 

Samoevalvacija na 
ravni učitelja 
(poročilo) 

Učitelji  Doma  Junij 2022 
Tim za 
samoevalvacijo 

Gradivo ŠR 
(DL) 

Kvaliteta 
učiteljevega dela 

Ravnatelj Šola  Junij/julij 2022 Ravnatelj  
Razgovor po 
anketi in 
hospitaciji 

Povzetki in 
poročanje o 
samoevalvaciji 
učitelja 

Ravnatelj 
Tim za 
samoevalvacijo 
Tim Objem 

Delovni 
sestanek 

Julij 2022 
Tim za 
samoevalvacijo 
Tim Objem 

Poročilo  

Prednostna cilja 
(refleksija na ravni 
aktiva in učitelja) 

Učiteljski zbor Šola  Avgust 2022 
Tim za 
samoevalvacijo 
Tim objem 

Gradivo ŠR, 
gradivo Objem 

Predlog poročila o 
samoevalvaciji šole 
(tudi o Objemu) 

Tim za 
samoevalvacijo 
Tim Objem 

Delovni 
sestanek 

Avgust 2022 
Tim za 
samoevalvacijo  
Tim objem 

Gradivo ŠR, 
gradivo Objem 

Novi predlogi o 
prednostnih ciljih 
šole 

Predmetni 
aktivi 

Šola  Avgust 2022 Vodje aktivov Razgovor  

Poročilo o 
samoevalvaciji šole 
2021/22 

Učiteljski zbor 
Svet staršev 
Svet šole 
Dijaška 
skupnost 

Šola  
September 
2022 

Tim za 
samoevalvacijo 
Tim Objem 
Ravnateljica 
Mentorica DS 

Poročilo šole 

 

 

 

 

Barbara Gruntar, član tima za samoevalvacijo 

Marta Rutar, vodja tima Objem 

Tolmin, 15. 9. 2021 

 

 


