Poročilo o delovanju Šolskega sklada Gimnazije Nova Gorica v šol. l. 2011/12
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POROČILO O DELOVANU ŠOLSKEGA SKLADA GIMNAZIJE NOVA
GORICA V ŠOL. L. 2011/12
šolski skladi srednjih šol so postali obvezni leta 2008. Na Gimnaziji Nova Gorica je sklad
pričel delovati s sklepom Sveta zavoda 13. 10. 2008. Iz sredstev šolskega sklada se
financirajo:
dejavnosti, ki niso sestavina izobraţevalnega programa oziroma se ne financirajo iz
javnih sredstev ,
nakup nadstandardne opreme in financiranje dejavnosti za zviševanje standarda
pouka.
Šolski sklad pridobiva sredstva iz prostovoljnih prispevkov staršev, donacij, zapuščin in
drugih virov. Upravlja in vodi ga upravni odbor šolskega sklada, ki je sestavljen iz 3
predstavnikov staršev (Julija Šušmelj Stevanovič, Nives Podgornik, Samo Erţen), 3
predstavnikov delavcev šole (Anastazija Makorič Bevčar, Ines Viţin, Pavel Bone) in 1
predstavnika dijakov (Rok Ţidanik). Predsednik Upravnega odbora je predstavnik staršev
Samo Erţen. S poslovanjem šolskega sklada se redno seznanjajo dijaška skupnost Gimnazije,
svet staršev in svet zavoda. Pri nabavah iz sredstev šolskega sklada se vedno upoštevajo
predlogi dijakov, staršev in zaposlenih na šoli. O delovanju sklada ste starši obveščeni na
roditeljskih sestankih in sestankih sveta staršev. Pravila delovanja šolskega sklada so
dostopna na spletni strani šole.
Upravni odbor šolskega sklada se je v šol. l. 2011/12 sestal 3 krat (8. 12. 2011, 15.03. 2012, 3.
4. 2012), po potrebi pa je dejavnost usklajeval po elektronski pošti. Na 9. sestanku 15. 03. je
med drugim sprejel Načrt nabav iz sredstev šolskega sklada v letu 2012 in določil minimalni
prispevek staršev v letu 2012 v višini 15,00 evr. , na 10. sestanku 3. 4. 2012 pa se je moral
zaradi prepovedi sklepanja podjemnih pogodb za vzgojno-izobraţevalne zavode ţe potrjen
načrt nabav delno spremeniti.
V prvi polovici meseca marca je upravni odbor skupaj z vodstvom šole oblikoval dopis za
starše, v katerem so bili povabljeni k plačilu prostovoljnega prispevka v šolski sklad. Skupaj s
poloţnico so dopis prejeli vsi starši dijakov gimnazije. V letu 2012 je prostovoljni minimalni
prispevek v višini 15,00 evr do konca meseca julija plačalo 499 staršev (7.485,00 evr), kar
pomeni 7% manj kot v letu 2011. Dijaki in zaposleni na šoli se vsem zahvaljujejo, tako tistim,
ki so prispevali, kot tudi tistim, ki tega niso mogli storiti.
V nadaljevanju sledi poročilo po vsebinskih sklopih:
Učilnica 4 (4ka)
V času šolskih počitnic je bila posodobljena in nadgrajena 4ka. Šola je prispevala še 4 računalnike z
monitorji, novo omreţje, zaradi dotrajanosti električne inštalacije pa je bilo potrebno v učilnico na
novo speljati elektriko. Računalniki so na nosilcih pod stropom, tako da je v učilnici več prostora.
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Konec avgusta se je pokvarila nadzorna plošča barvnega laserskega tiskalnika, katerega smo s
pomočjo uveljavljanja zavarovalnine zamenjali z novim. Tako je bilo v 4ki 10 računalnikov in barvni
laserski tiskalnik. Vso inštalacijo in tehnična opravila sta opravila dijaka Marko Junčaj in Matic Leban
ob pomoči mentorjev Igorja Breclja, Stojana Humarja, Mirana Zaletela. Delo je koordinirala Nataša
Kuštrin Tušek. Sistem se je ponovno posodobil v času jesenskih in boţično-novoletnih počitnic. V tem
času je bilo potrebno zamenjati 2 diska in eno osnovno ploščo, zaradi neracionalnega obnašanja
dijakov pri tiskanju na tiskalnik. Tekoče vzdrţevanje IKT v 4ki je potekalo skozi celotno šolsko leto,
zaradi prekomerne uporabe tiskanja pa je bila šola januarja meseca prisiljena omejiti tiskanje.
Skrbnika 4ke sta bila v šol. l. 2011/12 dijaka Armin Makovec in Jaka Kašček. Kljub njunemu trudu se
je občasno še vedno dogajalo, daje bila 4ka zaradi okvar in tudi ţe iztrošene IKT občasno zaprta, sicer
je bila pa odprta od 7.30 dalje.

Učilnica 5
Med šolskimi počitnicami je bila urejena učilnica št. 5 – »Soba za druţenje«. Zanjo so bile nabavljene
blazinice za stole, zaščitni prti in okrasni prti za mize (4 večje mize so sestavljene iz po 4 šolskih
mizic), druţabne igre in pisarniški material, 2 sestavljanki pa je podarila pomočnica ravnatelja Irena
Zuljan. Učilnica je bila odprta od 1. septembra dalje. Dijaki so jo dobro sprejeli in se v njej radi
zadrţevali, do konca meseca januarja tudi ni bilo opaziti, da bi dijaki namerno uničevali opremo n
material. Situacija se je spremenila v zadnjih 14 dneh v mesecu januarju, ko je posameznik ali manjša
skupina dijakov sistematično uničila vse druţabne igre razen šaha, razrezala več blazinic in zmetala
prte na šolsko dvorišče, popolnoma uničila lončke za svinčnike in drug pisarniški material in polomila
vse škarje. Z dijaki smo se glede tega veliko pogovarjali na sestanku dijaške skupnosti in se odločili,
da bo učilnica še naprej odprta za dijake, da pa v njej ne bo več nobene dodatne opreme in da se
uničenih stvari ne bo nadomestilo.
Fotokopirni stroj v šolski knjižnici
Dijakom je bilo omogočeno fotokopiranje za lastno uporabo za potrebe pouka do konca koledarskega
leta 2011, nato pa smo morali fotokopiranje delno omejiti (200 kopij na dijaka) in natančneje definirati
kaj pomeni fotokopiranje za potrebe pouka, kajti zaradi naraščajoče finančne krize v drţavi si šošla ni
mogla več privoščiti tako velikega stroška (v letu 2011 so stroški fotokopiranja (papir, tonerji,
vzdrţevanje, zamenjava odsluţenih delov) znašali okrog 18.000,00 evr).
Sicer pa je celo šolsko leto potekalo fotokopiranje dodatnih gradiv: priprava na maturo, fotokopiranje
snovi v učbenikih, ki je dijaki niso predelali v prejšnjem šolskem letu, kopiranje gradiv za obvezno
domače branje, ki jih ni več na trţišču in za katere smo pridobili dovoljenje, tiskanje seminarskih in
maturitetnih nalog, maturitetnih gradiv RIC-a, gradiva za pripravo dijakov na različna tekmovanja v
znanju, notno gradivo za šolske pevske zbore in šolski orkester. V šol. l. 2011/12 je bilo na
fotokopirnem stroju v šolski knjiţnici narejenih 333.000 kopij, kar je 10% več kopij kot v šol. l.
2010/11 (vključeno kopiranje, skeniranje in tiskanje).

Šolski orkester
Od decembra 2010 deluje na šoli šolski pihalni orkester. V šol. l. 2011/12 je orkester
sodeloval na dobrodelni prireditvi Zlati oreh (3x december), aprila se je predstavil na
dobrodelnem koncertu Podarimo vam pesem, zadnjič pa se je predstavil na zaključni šolski
prireditvi 22. junija. Članom orkestra je bilo v skladu s programom dela omogočeno
poslušanje nekaj koncertov na Mariborskem Lentu v popoldanskem in večernem času.
Delovanje orkestra je delno financirano iz sredstev šolskega sklada, dirigent in aranţer je
Sandi Vrabec, vaje koordinira Miran Tratnik, prof. fizike..
Šolski dom Triglavska roža v Trenti
Zaradi omejitve sklepanja podjemnih pogodb in ker je dom Triglavska roţa v Trenti nadstandard se iz
sredstev šolskega sklada od meseca aprila dalje financira tudi oskrbnika doma v Trenti.
Junija meseca je bila v domu zamenjan vsa posteljna oprema: vzmetnice, vzglavniki, prešite odeje,
prevleke za vzglavnike in odejo in nadvzmetnice. Šoli je uspelo pridobiti izredno ugodnega ponudnika
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i tako je bila vrednost nakupa 70% načrtovane vrednosti. Zamenjavo posteljne opreme je koordiniral
in izpeljal povpraševanje Nejc Roţman Ivančič, organizator OIV.
Predavanja, delavnice, usposabljanja
Zadnja dva tedna v mesecu novembru in prvi teden decembra je potekalo več ustvarjalnih
delavnic, na katerih so dijaki izdelovali praznične aranţmaje, voščilnice, okraske, nakit in
druge izdelke, ki so se potem prodajali na stojnicah na dobrodelnem bazarju v okviru
dobrodelne prireditve Zlati oreh. Del materiala za delavnice je bil financiran iz sredstev
šolskega sklada.
12. decembra je bilo za dijake drugih razredov gimnazije na predlog profesorjev slovenskega
jezika srečanje z avtorjem Andrejem Rozmanom Rozo »Pasjon po Prešernu« v gledališki
dvorani gimnazije. Dijaki so ga dobro sprejeli.
Januarja meseca sta bilio za dijake športnih in anravoslovnih oddelkov, udeleţili so se ju pa
lahko tudi dijaki ostalih razredov organizizrani 2 predavanji: 12. januarja Energija: kje se
skriva, pretvarjanje energije, varstveni vidiki, oblike energije, proizvodnja jedrske energije,
varčevanje z energijo, ki ga je izvedel doc. dr. Janez Kovač, dipl. ing. fizike iz IJS in
30. januarja predavanje Zdravila: iz česa so zdravila, antibiotiki, razvoj zdravil, originatorji in
generiki, ki a je izvedla dr. Maja Harej, dipl. ing. kemije, sicer pa nekdanja dijakinja
Gimnazije. Dijaki so z zanimanjem prisluhnili strokovnjakoma in predavanji ocenili kot zelo
poučni in zanimivi.
Za vse dijake, delavce šole in starše so bile v mesecu aprilu organizirane 4 izvedbe predavanja
Varni internet (priloga 1)
Za dijake, ki so aktivno sodelovali v projektu spodbujanja naravoslovja je bila organizirana
ekskurzija na razstavo Razkrita telesa v Ljubljani. Iz sredstev šolskega sklada se je financiral
nakup vstopnic.
Marca meseca marca so se pričele dejavnosti za program Uvajanje vrstniške mediacije, v
katerem bi do konca koledarskega leta usposobili dijake – mediatorje. Program vodita Kristina
Bratina, šolska psihologinja in Zoran Jovičevič, prof. soc. in zgod. (priloga 2).
Do konca koledarskega leta (november, december) se bo izvedel še tečaj digitalne fotografije in nakup
digitalnega fotoaparata.
Vse nabave in dejavnosti so se izvedle po potrditvi Upravnega odbora Šolskega sklada.

Poročilo pripravila:
Samo Erţen, predsednik UO ŠS
Nataša Kuštrin Tušek

Priloga 1: Varni internet
Priloga 2: Uvajanje vrstniške mediacije
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Priloga 1 – Varni internet
VARNI INTERNET
18. april 2012

DIJAKI
PREDAVANJE: Osveščena uporaba interneta s poudarkom na spletnem nasilju in predlogi za
reševanje le tega
STROKOVNI DELAVCI IN STARŠI
PREDAVANJE: Osveščena uporaba interneta s pridihom socialnih omrežij

Razpored:
2. ura
3. ura
4. ura
5.ura
6. ura
7. ura

8.35 – 10.10

3. letniki

11.05 – 12.40

1. letniki

12.45 – 14.20

2. letniki

15.00 – 16. 30

Strokovni delavci in starši

V vsakem letniku imamo po 7 oddelkov.
Vsa predavanja so potekala v gledališki dvorani Gimnazije Nova Gorica.

Za dijake so bila predavanja izvedena v okviru MP (INF, PSI, SOC, RU),
za strokovne delavce kot pedagoška konferenca, starši pa so bili povabljeni preko spletne strani šole.
Pripravila: Teja Puc, šolska svetovalna delavka

4

Poročilo o delovanju Šolskega sklada Gimnazije Nova Gorica v šol. l. 2011/12
Priloga 2 – Uvajanje vrstniške mediacije
Naslov programa: UVAJANJE VRSTNIŠKE MEDIACIJE
Čas izvedbe programa: od 1. 3. 2012 do 31. 12. 2012
Kraj izvedbe programa: Nova Gorica
Ime in priimek vodje in izvajalcev programa: Zoran Jovičević, Kristina Bratina
Tel. : 05 33 58 413
e-pošta: kristina.bratina@guest.arnes.si
Vsebinska predstavitev programa:
Mladim ţelimo ponuditi izkustveno učenje konstruktivnega reševanja konfliktov. Program mladim omogoča:
- neformalno izobraţevanje za pridobivanje veščin učinkovite komunikacije ter reševanja konfliktov, ki jih
potrebujejo kasneje v zasebnem, poklicnem in druţbenem ţivljenju,
- z reševanjem konfliktov v zgodnejši fazi deluje preventivno pri preprečevanju nasilja med mladimi,
- s preprečevanjem stisk prispeva k zmanjševanju moţnosti za tveganja vedenja mladostnikov,
- temelji na prostovoljnem delu mladih kot vrstniških mediatorjev,
- program se odvija v popoldanskem času in nudi mladim moţnost kvalitetnega preţivljanja prostega časa.
Program se začne z usposabljanjem dijakov za vrstniške mediatorje. To poteka v obliki kontinuiranega 12
tedenskega izobraţevanja, ki se zaključi z dvodnevnim taborom. Na usposabljanju se dijaki učijo učinkovitih
načinov komunikacije in reševanja problemov ter samostojnega izvajanja procesa mediacije.
Projekt se nadaljuje z ozaveščanjem mladih, vključenih v srednješolsko izobraţevanje, o moţnostih učinkovitega
reševanja sporov s pomočjo mediacije. Usposobljeni vrstniški mediatorji ter njihovi mentorji predstavijo
mediacijo dijakom Gimnazije Nova Gorica (800 dijakov) v obliki predavanj, delavnic, predstavljanja na spletu
(video) ter ozaveščajo starše in učitelje o moţnostih reševanja sporov med mladimi s pomočjo vrstniške
mediacije (predavanja za učitelje, starše) ter spodbujajo napotitev mladih v programe mediacije.
Preko aktivnega mediiranja v primerih vrstniških sporov in nasilja projekt pomembno prispeva k preprečevanju
nasilja med mladimi.
Utemeljitev programa:
Med srednješolci (mladimi od 15. do 19. leta starosti) je ob sporih prisotno medvrstniško nasilje in sicer tako
fizično kot psihično nasilje. S sprotnim reševanjem manjših konfliktov in s ponujeno izkušnjo, da se odnos lahko
nadaljuje, tudi če pride do konflikta, lahko vrstniška mediacija pripomore k zmanjševanju nasilja in stisk, ki jih
ob tem doţivljajo mladi.
Cilji programa so:
- usposobiti skupino vrstniških mediatorjev, ki lahko posreduje v sporih med mladimi,
- mlade učiti ustreznih načinov komunikacije in reševanja konfliktov,
- z reševanjem manjših sporov med mladimi delovati preventivno pri preprečevanju nasilja med mladimi,
- preko izkušnje uspešnega reševanja sporov mlade usposabljati za konstruktivni pristop k reševanju sporov tudi
v njihovem zasebnem in poklicnem ţivljenju,
- ozaveščati mlade, njihove učitelje in starše o mediaciji kot mirnemu načinu reševanja sporov,
- spodbujati mlade, njihove učitelje in starše k napotitvam mladostnikov v mediacijo, ko pride do konfliktov.
Metode in oblike izvajanja programa:
Prvi del programa temelji na izobraţevanju mladih, na izkustvenem učenju. Usposabljanje vrstniških
mediatorjev poteka v obliki delavnic v 12 zaporednih tednih, kjer mladi preizkušajo različne načine
komunikacije ter se preko izkušnje učijo izvajanja procesa mediacije.
Drugi del programa, ki se bo izvajal od septembra 2012 do decembra 2012 temelji na ozaveščanju o mirnem
reševanju sporov ter promociji mediacije kot načina mirnega reševanja sporov. V ta namen bomo organizirali
debatna srečanja, srečanja za starše in učitelje ter širšo javnost ter skrbeli za objave na spletnih straneh.
Tretji del programa se bo izvajal v obliki prostovoljnega dela usposobljenih vrstniških mediatorjev, ki bodo
aktivno mediirali v medvrstniških sporih, s pomočjo dveh koordinatorjev – mentorjev vrstniške mediacije.
Izvedeno do konca maja 2012:
Priprava programa usposabljanja vrstniških mediatorjev.
Organizacija usposabljanja vrstniških mediatorjev.
Izvedenih šest srečanj v programu usposabljanja, vsako po dve šolski uri.
Pripravila
Kristina Bratina
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