
Uvodni skupni 

roditeljski sestanek
1. letnik

Maribor, 1. in 2. 9. 2020



Razpisana mesta / sprejeti / vpisani: 

Gimnazija:  140 mest (148 sprejetih, 150 vpisanih)

Klasična gimnazija:  56 mest (56 sprejetih, 55 

vpisanih)

Skupaj: 196 mest (204 sprejetih, 205 vpisanih)

171. generacija 



69 fantov in 136 deklet

99 iz MB OŠ in 106 iz OŠ izven MB

64 različnih OŠ

Kanada – 1dijak, Ukrajina – 1 dijakinja,

Nemčija – 1 dijakinja, Makedonija – 2 dijakinji,

Bosna in Hercegovina – 2 dijaka

6 dijakov vpisanih vzporedno

Konservatorij za glasbo in balet Maribor

171. generacija 



1. A    27 dijakov,   23N/4N+

1. B    28 dijakov,   5F/9I/14Š

1. C    31 dijakov,   10F/8I/2N/11Š

1. D    30 dijakov,   30 N

1. E    29 dijakov,   1I/26N/2Š

1. F    30 dijakov,   18N/12N+

1. G    30 dijakov,   30N

171. generacija 



Poletje 2020
Matura 2020

Obnova prostorov

obnovljena avla

obnovljene učilnice (4. f, 2. c, 3. f)

nova streha na severnem traktu – del

obnovljen hodnik v kleti

prepleskano stransko stopnišče iz pritličja v 1. 

nadstropje pri fotokopirnici

novi prostori za fitnes in garderobo

obnovljene sanitarije za profesorje v prvem nadstropju

nova vrata v pritličju, avli in vhod v telovadnico



Ukrepi za preprečevanje okužbe s COVID-19

Novosti:

• sedežni red, stalne dvojice, postavitev klopi, 

malo selitev

• zaščitne maske nabavijo dijaki sami

• nošenje mask pri premikih po učilnici, 

hodnikih, stopniščih, sanitarijah, ...

• umivanje in razkuževanje

• prezračevanje

• čitalnica ne bo odprta (pouk)



Ukrepi za preprečevanje okužbe s COVID-19

Novosti:

• jedilnica po prilagoditvah (distanca, omizja, 

pribor, ...)

• odprt tudi vhod z Gregorčičeve ulice

• opravičevanje odsotnosti (po e-pošti, pisno -

izjemoma)

• obveščanje staršev - Lopolis (z vpogledom)

• atlasi

• slovarji

• delovni plašči



OIV: 23. 9. 2020, športni dan

strokovna ekskurzija

jesenske počitnice: 26. 10. - 30. 10. 2020

praznovanje 170-letnice: 13. – 18. 11. 2020

novoletne počitnice: 25. 12. 2020 – 2. 1. 2021

konec 1. ocenjevalnega obdobja: 15. 1. 2021

skupni roditeljski sestanek in predavanje:   

januar oziroma februar 2021 (?)

Eko šola, Zdrava šola

Šolski koledar



preventivni zobozdravstveni in zdravniški 

pregled

zimske počitnice: 15. 2. – 19. 2. 2021

velikonočni ponedeljek: 5. 4. 2021

prvomajske počitnice: 26. 4. – 2. 5. 2021

konec 2. ocenjevalnega obdobja: 23. 6. 2021

zaključna prireditev in razdelitev spričeval: 

24. 6. 2021

Šolski koledar



Nadarjeni dijaki

• projekt odkrivanje in vzgojnoizobraževalno delo 

z nadarjenimi dijaki – štiriletni projekt, 5 

gimnazij, že deveto leto vseslovenski program

• pogovor z dijaki (identifikacija že v OŠ)

• roditeljski sestanek za njihove starše v januarju

• individualni razgovori – dr. Ksenija Domiter 

Protner, šolska svetovalna služba



Govorilne ure

• redne mesečne – praviloma vsak prvi delovni 

ponedeljek v mesecu ob 18.00

• govorilne ure profesorjev – na spletni strani 

šole

• govorilna ura ravnatelja: v ponedeljek od 8.00 

do 9.00



Ocenjevanje znanja

Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih 
šolah (Ur. l. RS, št. 30/18)

Šolska pravila ocenjevanja znanja –

spremembe s 1. 9. 2020, začasno v primeru 

izobraževanja na daljavo

Posebne določbe Šolskih pravil –

spremembe s  1. 9. 2020

Zahtevnost programa



Ocenjevanje znanja

• mrežni načrt ocenjevanja znanja

• obveščanje o uspehu (15. 1. in 24. 6. 2021)

• uspešno zaključen letnik, ko so opravljene vse 

obveznosti, vključno z OIV

• 3 dni za ugovor

• izpiti (predmetni, dopolnilni, popravni)

• v spomladanskem roku največ 2 izpita, 
dopolnilni pred popravnim



Ocenjevanje znanja

Ustno ocenjevanje najmanj enkrat letno (izjeme z 

učnim načrtom ali katalogom znanj).

Tri pisne izdelke na teden, enega na dan, zadnjih 

14 dni pred koncem ocenjevalnega obdobja ne.

Obvezno ponavljanje pisnega izdelka – več kot 

tretjina negativnih, vpis obeh ocen

Kršitve pravil ocenjevanja – negativna ocena ali 

ustrezen ukrep.



Šolski red

Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah 

(Ur. l. RS, št. 30/18)

V postopku: spremembe Šolskih pravil Prve 

gimnazije Maribor



Šolski red

Šolska pravila – hišni red, (telovadnica, 

knjižnica, okrepčevalnica, Prvi oder), pravila o 

dežurstvu dijakov (3. letnik), pravila o 

rediteljstvu, dolžnosti in pravice dijakov, pravila 

o obiskovanju pouka, pravila o vzgojnih 

ukrepih.

Opravičevanje izostankov od pouka in dnevov 

dejavnosti



Obvestila

Šolska malica: subvencija na osnovi Odločbe 

Centra za socialno delo (štipendija, otroški 

dodatek,…) – neposredno iz CEUVIZ

predplačniški sistem – plačilo v jedilnici

cena ostaja 2,42€

odjave 02 228 53 08

e-pošta (malica@prva-gimnazija.org)

Polona Meke Ožinger, vodja šolske prehrane 

(polona.meke-ozinger@prva-gimnazija.org)

težave v primeru neprevzetih obrokov



Obvestila

Šolski sklad: 8€ ali več na mesec

Hvala za prispevek.

Dohodnina: Šolsko kulturno društvo v javnem 

interesu

Sklad za pomoč dijakom: razpis septembra, 

januarja in aprila

Učbeniški sklad: možna še vključitev v izposojo

Fotokopiranje: 20 €



Obvestila

Tutorstvo: medvrstniška učna pomoč

Samoevalvacija: izobraževanje na daljavo, 

individualizacija (inkluzija) in diferencijacija, 

ocenjevanje znanja

Varnost v prometu 

Sadni dan

Skupnost klasičnih gimnazij

Sodelovanje s šolami doma in v tujini



Na Prvi gimnaziji Maribor si 

prizadevamo dosegati široko 

znanje, spodbujati ustvarjalnost 

in kritičnost ter razvijati odnose, 

ki temeljijo na humanosti, 

medsebojnem spoštovanju in 

odgovornosti.

Vizija


