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SPOŠTOVANE DIJAKINJE IN SPOŠTOVANI DIJAKI!
Nobena stvar ne naredi človeka srečnejšega,
kot njegovo lastno prepričanje,
da je naredil najboljše, kar je mogel.
					(Mihajlo Pupin)

Dogovor in izgovor pogosto hodita z roko v roki, spremljata odrasle in otroke
… Toda če vemo, da je vsak odgovoren zase in za svoje ravnanje, da smo si
zastavili prave cilje in smo na pravi poti za njihovo uresničevanje, potem so samo
še dogovori. Odgovorni moramo biti tudi do drugih, prizadevajmo si za zdrave
medsebojne odnose in dogovore, v katerih ne bo poražencev in zmagovalcev,
ampak bomo vsi pridobili.
Šola je izobraževalna in vzgojna ustanova. Šola smo ljudje, ki vam skušamo s
svojo strokovnostjo, zavzetostjo in zgledom pokazati pot, ki vodi k uresničevanju
vaših ciljev.
Negujmo dobre medsebojne odnose in dobro komunikacijo med učitelji in dijaki.
Vodilo pri tem naj nam bo naš Kodeks sožitja.
Želimo vam uspešno šolsko leto!
								Mojca Drev Uranjek,
pomočnica ravnatelja
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ORGANI ŠOLE
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Ludvik Aškerc

POMOČNIK
RAVNATELJA
Igor Lah

POMOČNICA
RAVNATELJA
Mojca Drev Uranjek
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UČITELJSKI
ZBOR

RAZREDNIK

STOKOVNI
AKTIVI

Na Srednji šoli za strojništvo, mehatroniko in medije se izobražujejo 902 dijakinji in
dijaki za naslednje poklice:
–
–
–
–
–
–
–
–

pomočnik / pomočnica v tehnoloških procesih
oblikovalec / oblikovalka kovin – orodjar / orodjarka
klepar-krovec / kleparka-krovka
inštalater / inštalaterka strojnih inštalacij
mehatronik operater / operaterka
tehnik / tehnica mehatronike
medijski tehnik / tehnica
strojni tehnik / tehnica
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ORGANIZACIJA DELA
POUK
Pouk se izvaja na lokaciji Pot na Lavo 22, del vzgojno-izobraževalnega procesa
(medijski tehnik) poteka na lokaciji Kosovelova 12.

ŠOLSKI ZVONEC
Ura
0. (predura)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Trajanje
7.10-7.55
8.00-8.45
8.50-9.35
9.40-10.25
10.30-11.15
11.20-12.05
12.10-12.55
13.00-13.45
13.50-14.35
14.40-15.25

ODDELKI IN RAZREDNIKI V ŠOL. L. 2016/2017
TEHNIŠKO STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE
Programi: STROJNI TEHNIK, TEHNIK MEHATRONIKE in MEDIJSKI TEHNIK
S-1. a
S-1. b
M-1. c
M-1. d
M-1. e
S-2. a
S-2. b
M-2. c
M-2. d
M-2. e
S-3. a
S-3. b
M-3. c
M-3. d
M-3. e
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ST
ST
TM
MT
MT
ST
ST
TM
MT
MT
ST
ST
TM
MT
MT

Simona Brečko
Klemen Zidanšek
Brigita Renner
David Korošec
Blaž Knep
Simona Tadeja Ribič
Anton Glušič
Matjaž Cizej
Iztok Virant
Brigita Mastnak
Žan Podbregar
Maja Lesjak (nadomešča Tjaša Hrovatič)
Danica Mikola
Natalija Talan Fošnarič
Damjana Hundrić

S-4. a
S-4. b
M-4. c
M-4. d
M-4. e

ST
ST
TM
MT
MT

Simona Črep
Marijana Marinšek
Lucija Bratina Pešec
Dušan Vešligaj
Marko Radosavljević

POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE
Program: STROJNI TEHNIK (PTI), TEHNIK MEHATRONIKE (PTI)
M-1. f
S-1. g
M-2. f
S-2. g

TM
Biserka Kampošek
ST
Aleš Ferlež
TM
Stevo Romanić
ST
Hrvoje Fižuleto
						

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE
Programi: INSTALATER STROJNIH INSTALACIJ, OBLIKOVALEC KOVIN  -  ORODJAR,
      MEHATRONIK OPERATER, KLEPAR KROVEC
M-1. h
S-1. i
S-1. j
M-2. h
S-2. i
S-2. j
M-3. f
S-3. g
S-3. h

MO
OK – O
ISI + KK
MO
OK - O
ISI
MO
OK - O, ISI
ISI

Feliks Lednik
Franc Horjak
Jože Žogan
Lidija Leskovšek
Milan Rajh
Peter Peršič
Natalija Mavc
Barbara Škorc
Bojan Hrovat

NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE
Program: POMOČNIK V TEHNOLOŠKIH PROCESIH
S-1. k
Srečko Fošnarič
S-2. k
Anton Ovtar
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SKUPNOST DIJAKOV
Skupnost deluje na ravni šole in v oddelkih, vodi jo odbor, v katerem so predstavniki
vseh oddelčnih skupnosti in njihovi mentorici. Način dela skupnosti in njenih
organov določajo pravila skupnosti. Skupnost dijakov organizira šolsko in obšolsko
življenje in delo ter obravnava vprašanja, povezana z vzgojno-izobraževalnim delom
in upravljanjem ter daje organom šole svoje predloge.
V 1. ocenjevalnem obdobju bomo pozornost namenili predvsem odgovornosti
(odgovornosti do sebe, sočloveka, okolja ...), ki izhaja iz Kodeksa sožitja, v
2. ocenjevalnem obdobju pa bo poudarek na vrednotah zdravja in zdravega
načina življenja. Vsaka od tem bo obeležena s tematsko razredno uro. Ob koncu
ocenjevalnih obdobij bomo izvedli vrednotenje doseženih rezultatov.
V šol. l. 2016/2017 načrtujemo naslednje dejavnosti:
• izvolitev in potrditev članov SD (september 2016),
• sprejem in potrditev LDN (september 2016),
• organizacija prazničnega dogajanja (november, december 2016),
• sodelovanje na informativnem dnevu (februar 2017),
• priprava kriterijev pri šolskem projektu Ful, kul, mega (oktober 2016-maj 2017),
• organizacija prireditve ob predaji ključa (maj 2017),
• sodelovanje v programu MEPI,
• sodelovanje pri urejanju šole,
• organiziranje dobrodelnih akcij,
• sodelovanje z Mladinskim centrom Celje in Dijaško organizacijo Slovenije,
• sodelovanje z vodstvom šole pri posredovanju pobud in pripomb v zvezi s
pravicami dijakov,
• sodelovanje z organizacijo Amnesty International Slovenija in aktivno
vključevanje v njihove aktualne projekte,
• aktivno sodelovanje v projektu EKOŠOLA.
Program dela oddelčnih skupnosti 2016/2017
V smernicah skušamo povezati delo oddelčnega učiteljskega zbora in oddelčne
skupnosti v integrirano celoto, kajti oboji s svojo prisotnostjo in delom pomembno
določamo značilnosti oddelčne skupnosti. Tudi učitelji s svojim delom sodelujemo
pri oblikovanju strukture, ciljev, pravil pa tudi klime in kulture v oddelku ter v
okviru oddelčnega učiteljskega zbora sodelujemo pri načrtovanju dela v oddelčni
skupnosti, izvajanju načrta in odzivanju na aktualne težave.
Oddelčna skupnost (enovita, sestavljena, prepletena) je vpeta v socialno skupnost
šole in kulturo širše družbe in s temi dejavniki nenehno vstopa v različne odnose.
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Obvezne teme za razredne ure- vsi letniki in programi:
• Uvodna navodila za delo, šolski red, pravilniki o ocenjevanju ...
• Kodeks sožitja
• 1. ocenjevalno obdobje: Odgovornost v medsebojnih odnosih
• 2. ocenjevalno obdobje: Vrednote zdravja in zdravega načina življenja ter skrb za okolje
• Tekoča problematika
Analiza uspeha ob koncu ocenjevalnih obdobij
						Mentorici Suzana Slana in Lidija Leskovšek

MOŽNOSTI NADALJNJEGA IZOBRAŽEVANJA
Dijaki, ki uspešno zaključijo izobraževanje triletnega programa strojništva (instalater
strojnih instalacij, oblikovalec kovin – orodjar, klepar-krovec) ali mehatronike
(mehatronik operater), lahko kandidirajo za vpis v programa poklicno-tehniškega
izobraževanja strojni tehnik (PTI) ali tehnik mehatronike (PTI). Dijaki, ki uspešno
zaključijo izobraževanje v dvoletnem programu nižjega poklicnega izobraževanja
pomočnik v tehnoloških procesih, lahko kandidirajo za vpis v programe srednjega
poklicnega ali srednjega strokovnega izobraževanja.
Opravljena poklicna matura v programih strojni tehnik, medijski tehnik ali tehnik
mehatronike daje dijakom možnost vpisa v višje ali visokošolske strokovne študijske
programe, z uspešno opravljenim dodatnim predmetom na ravni mature pa
možnost vpisa v nekatere univerzitetne programe.

DEJAVNOSTI ŠOLE
RAZISKOVALNO DELO
Po zelo uspešnem minulem šolskem letu, ko so dijaki predstavili trinajst raziskovalnih
nalog, želimo nadaljevati dolgo in uspešno tradicijo. Vključevanje v raziskovalno
delo pri dijakih vzpodbuja inovativnost, samostojnost, krepi različne načine
problemskega razmišljanja in daje občutek za skupinsko odgovornost. Pomembno
je sodelovanje s podjetji, kjer si dijaki pridobijo veliko praktičnih izkušenj. Dijaki
izdelajo raziskovalne naloge pod vodstvom mentorjev in uspešno izdelana naloga
se dijakom prizna kot četrta izpitna enota na poklicni maturi, zato je interes dijakov
še večji. Avtorji najbolje ocenjenih nalog so nagrajeni s strokovno ekskurziji s strani
raziskovalne dejavnosti Mladi za Celja. Cilj projekta je tudi pospešeno odkrivanje in
usposabljanje nadarjenih in ustvarjalnih dijakov.
Koordinator Bojan Klakočer
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DELO Z NADARJENIMI DIJAKI
Skupina za delo z nadarjenimi bo spremljala dijake novince, ki iz osnovne šole
prinesejo potrdilo o nadarjenosti in jih spodbujala pri vključevanju v različne
aktivnosti. Ti dijaki bodo v drugi polovici šolskega leta glede na njihov interes dobili
tudi mentorje ter se z njihovo pomočjo razvijali na področju, ki jih zanima. Ob prvem
skupnem roditeljskem sestanku bodo razredniki staršem nadarjenih dijakov razdelili
vprašalnike, da bodo lahko skupaj z nadarjenimi dijaki izrazili svoje želje in interese
glede dela v šoli.
Z že evidentiranimi nadarjenimi dijaki višjih letnikov bo v oktobru in novembru 2016
opravljen razgovor o dosedanjem delu in sodelovanju z mentorji. Po potrebi bomo
izvedli prilagoditve pripravljenih načrtov in z dijaki postavili nove cilje.
Tudi v šolskem letu 2016/2017 bomo v mesecu marcu organizirali VI-POLIS (Festival za
nadarjene dijake), na katerega bomo povabili uspešne posameznike z različnih področij
delovanja, z namenom, da dan preživijo z nadarjenimi dijaki in njihovimi starši.
Na predlog mentorjev bo skupina za delo z nadarjenimi izbrala dijake, ki s svojimi
dosežki na tekmovanjih ali natečajih in z vestnim delom na različnih projektih
izstopajo, ter organizirala nagradno strokovno ekskurzijo za te dijake v mesecu
aprilu oz. maju.
POJASNILA:
Trije načini odkrivanja nadarjenih:
1. način – identificirani že v OŠ (prinesejo potrdila in podpisana poročila o svojih
potencialih in dosedanjih dosežkih ter druga dokazila);
2. način – evidentiranje na podlagi predloga učitelja in OUZ (obrazec s kriteriji);
– identifikacija mogoča le s testiranjem (test inteligentnosti in test
ustvarjalnosti);
		
– poteka skozi celotno obdobje izobraževanja;
3. način – identifikacija na osnovi dosežka dijaka (prva tri mesta na državnem
nivoju ali zlato priznanje ali uvrstitev na mednarodno tekmovanje);
– INDEP se dela le, če starši razredniku oddajo vlogo za pripravo
individualiziranega programa.
1. način odkrivanja se izvede septembra, druga dva pa takrat, ko so zanju
izpolnjeni pogoji.
Koordinatorica dela z nadarjenimi dijaki Marijana Marinšek

RDEČI KRIŽ
Četrtošolci in tisti tretješolci, ki so dopolnili osemnajst let, se bodo po potrebi
udeležili krvodajalskih akcij.
Koordinatorica Mojca Drev Uranjek
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PREDAVANJA IZ PRVE POMOČI ZA DIJAKE 2. LETNIKA
Za dijake 2. letnika bodo organizirana predavanja iz prve medicinske pomoči.
Udeležba je obvezna, saj so predavanja del interesnih dejavnosti. Dijaki se odločijo,
ali bodo opravljali tudi izpit, ki velja za kandidate za voznike motornih vozil, ali zgolj
preizkus znanja. 											
Koordinatorica Mojca Drev Uranjek

MEDNARODNO SODELOVANJE, PROJEKTI
SkillME

V šolskem letu 2016/2017 se bo nadaljevalo sodelovanje šole v projektu Erasmus+,
KA2 (Sodelovanje za inovativnost in dobre prakse)-Koalicije sektorskih spretnosti:
skillME (Skills in metal and electro industry).
V mednarodni koaliciji sodeluje 12 partnerjev iz Slovaške, Latvije, Hrvaške in
Slovenije. V vsaki državi so trije partnerji, predstavnik gospodarstva ( v Sloveniji je
to GZS - Gospodarska zbornica Slovenije, ki je tudi vodilni partner), predstavnik
politike-odločevalcev na nacionalnem nivoju (pri nas je to CPI – Center RS za
poklicno izobraževanje) in šola (v Sloveniji je to Šolski center Celje-Srednja šola za
strojništvo, mehatroniko in medije).
Cilj projekta je ugotavljanje mednarodnih kompetenčnih vrzeli na področju
strojništva in elektrotehnike, priprava kratkih izobraževalnih modulov za ugotovljene
vrzeli, s potrebnimi izobraževalnimi viri. Te module bomo tudi praktično testirali
pri dijakih in zaposlenih v podjetjih, kasneje pa se predvideva njihova integracija v
izobraževalne programe.
Na podlagi ugotovljenih kompetenčnih vrzeli smo v lanskem šolskem letu razvili
kurikule za kratka usposabljanja za štiri module:
•
•
•
•

branje tehnične dokumentacije,
CAD/CAM-sistemi – petosne obdelave,
avtomatizacija – strojni vid,
novi materiali – kompoziti.

V tem šolskem letu bomo končali z izdelavo in prevajanjem skupnih izobraževalnih
gradiv za vse module, sledi pa testiranje kratkih programov usposabljanja na dijakih
in zaposlenih v podjetjih.
Šola bo izvedla kratke programe usposabljanja za modula strojni vid in petosne
CNC-obdelave.
Več informacij o projektu na spletni strani: https://www.gzs.si/skill-me-slo
Projekt sofinancira Evropska unija.
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FAKULTATIVNI POUK
V okviru projekta skillME, bomo za dijake predvidoma tretjih letnikov programa
strojni tehnik in tehnik mehatronike pripravili fakultativni pouk iz strokovnih
znanj, za katera se je ugotovilo, da so deficitarna v realnem delovnem okolju. Iste
vsebine bomo ponudili tudi zaposlenim v podjetjih. Usposabljanje bo za udeležence
brezplačno, saj projekt sofinancira Evropska unija.
Vsebine, ki jih ponujamo:
CAD/CAM-SISTEMI – PETOSNE OBDELAVE
Napredne tehnologije za zahtevne obdelave.
Dijaki bodo ustvarili 3D-model strojnega dela z uporabo CAD-programa, izdelali NCkodo za CNC-stroj, izvedli simulacijo izdelave in implementirali popravke, ustvarili
tehnično dokumentacijo ter izdelali strojni del na petosnem CNC-obdelovalnem stroju.
Usposabljanje v obsegu 25 ur bosta izvajala Feliks Lednik in Roman Zupanc. Dijaki
bodo nova znanja in spretnosti pridobili z aktivnim sodelovanjem in delom na
praktičnem primeru.
Potrdila o pridobljenem znanju in spretnostih (1 kreditna točka) bodo veljala tudi za
priznavanje dejavnosti.
Usposabljanje bo izvedeno v skladu z dogovorom med udeleženci in izvajalcema.
STROJNI VID
Kako strojni vid na avtocesti prepozna in zabeleži registrsko številko avtomobila?
Kako lahko s strojnim vidom nadzorujemo različne procese in aktivnosti?
Namen usposabljanja je usposobiti dijake za razlago povezave in vpliva parametrov
na digitalno sliko, pripravo okolja za zajem slike in nastavitev osvetlitve, izbiro
ustrezne kamere in leče, povezavo kamere z ustreznim PLC-krmilnikom, izdelavo
nadzornega programa ter izvedbo poskusne meritve.
Usposabljanje v obsegu 25 ur bo izvajal Peter Kuzman. Dijaki bodo nova znanja in
spretnosti pridobili z aktivnim sodelovanjem in delom na praktičnem primeru.
Potrdila o pridobljenem znanju in spretnostih (1 kreditna točka) bodo veljala tudi za
priznavanje dejavnosti.
Usposabljanje bo izvedeno v skladu z dogovorom med udeleženci in izvajalcem.
RISANJE IN SLIKANJE KOT PRIPRAVA NA SPREJEMNE IZPITE
Dejavnost je namenjena dijakom vseh letnikov, ki razmišljajo o vpisu na katero
od umetniških fakultet, za katere je najprej potrebno opraviti sprejemne izpite
(Akademija za likovno umetnost, Pedagoška fakulteta - likovna pedagogika, Fakulteta
za dizajn,...). Pregledali bomo vaje, ki so jih kandidati imeli že v preteklih letih na
sprejemnih izpitih, se učili risati figuro in predmete po opazovanju, sestavili bomo
mapo, ki jo je potrebno oddati pred sprejemnimi izpiti.
Mentorica je Špela Kumer
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KAKOVOST
Komisija za kakovost bo tudi v šolskem letu 2016/2017 skrbela za uvajanje elementov
in merljivih kriterijev – indikatorjev kakovosti dela na šoli in razvijala smernice za
vzpostavitev celovitega sistema ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti dela na šoli.
Komisija za kakovost opravlja naslednje naloge:
• ustvarja razmere za uveljavljanje in razvijanje kakovosti vzgojno-izobraževalnega
dela na šoli,
• razvija kazalnike kakovosti in merila ter inštrumente za vrednotenje kakovosti,
• načrtuje, organizira in usklajuje spremljanje in zagotavljanje kakovosti na šoli,
• skrbi za sprotno spremljanje in ocenjevanje kakovosti ter učinkovitosti dela na šoli,
• sodeluje z organi šole, s strokovnimi organi, pristojnimi za kakovost na državni in
mednarodni ravni, ter z usposobljenimi institucijami,
• pri spremljanju kakovosti sodeluje s pristojnimi organi na drugih šolah oziroma
v horizontalnih izobraževalnih institucijah z istega oziroma sorodnega področja
izobraževanja in z delodajalci na državni in meddržavni ravni,
• spremlja razvoj kakovosti izobraževanja primerjalno z drugimi šolami na državni
in meddržavni ravni,
• spremlja usposobljenost in zaposlitvene možnosti dijakov po zaključku
izobraževanja,
• pripravlja poročila o evalvaciji kakovosti za obravnavo na pristojnih organih
zavoda in na državni ravni,
• opravlja druge naloge po odločitvi pristojnih organov v skladu z zakonom.
Na šoli si že več let načrtno prizadevamo pripraviti dobra izhodišča za oblikovanje
kakovostnega procesa učenja in poučevanja, ki bo pripravil dijake na zapleten
svet tako, da bodo sposobni strokovnega, hitrega in ustvarjalnega odziva v novem
delovnem okolju. Prav tako se zavedamo, da ima pri oblikovanju vrednotnega
sistema mladih pomembno mesto tudi vzgojno-izobraževalno delo.
Glavni cilj za šolsko leto 2016/2017 je ustvariti višjo raven uspešnosti
posameznikovega delovanja oz. delovanja šole s stalnim izboljševanjem in
sistematičnimi inovacijami, tako da spodbujamo ustvarjalnost vseh deležnikov
vzgojno-izobraževalnega procesa.
Dosedanje visoke rezultate si bomo prizadevali ne samo ohraniti, ampak jih tudi
preseči, tako na šolski, regijski kot tudi nacionalni in mednarodni ravni.
Ustvarjalnost in inovativnost bomo načrtno krepili in razvijali tako na področju
tehnološkega razvoja, podjetnosti kot tudi s sodobnimi pristopi učenja in poučevanja.
Uvedli bomo naslednje izboljšave:
• krepili dialog – sodelovanje z realnim delovnim okoljem:
• razvoj projektnega dela - nadgradnja večnamenskega avtonomnega vozila,
• robotika in programiranje humanoidnih robotov (A. Glamnik),
• generiranje virtualnih start-up podjetij (M. Cizej),
• obogatitev vsebin VI-TV (A. Pavšar, M. Zorko Pavšar),
• učenje v virtualnem okolju (P. Arlič, A. Pavšar, M. Radosavljević),
• prenos novosti iz strojništva, mehatronike in medijev v delovni/učni proces
(M. Cizej, A. Pavšar, R. Zupanc),
• vsebinsko in metodično posodobili izvedbene kurikule programskih enot in vsebin
proste izbire interesnih dejavnosti (M. Drev Uranjek, vodje strokovnih aktivov in PUZ-ov),
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spodbujali timsko organiziranost kolektiva – krepitev sodelovalne kulture,
se pripravljali na kandidaturo za PRSPO – priznanje Republike Slovenije za
poslovno odličnost (L. Aškerc , S. Črep, A. Ferlež, M. Lesjak, N. Talan Fošnarič, B.
Renner in R. Zupanc).
Izboljšave bomo načrtovali v akcijskem načrtu – na ravni šole, kar je osnova za
pripravo akcijskih načrtov na ravni strokovnih aktivov/PUZ-ov/učiteljev.
•
•

Tudi v tem šolskem letu bomo načrtno skrbeli za dobre medosebne odnose. S tem
namenom bomo:
• pripravili načrt vzgojnih dejavnosti in ga dosledno implementirali v prakso
(september 2016–maj 2017, S. Črep, P. Kunst, L. Leskovšek),
• izvedli za dijake prvih letnikov projektno učno delo z naslovom Na srednji šoli
je kul, ter Motivacija za pozitivno prihodnost (september 2016, S. Črep, L.
Leskovšek, M. Zorko Pavšar),
• nadaljevali s projektom Kodeks sožitja, v okviru katerega nastaja nova projektna
dejavnost Ful, kul, mega (september 2016–maj 2017, S. Črep, M. Drev Uranjek,
L. Leskovšek, A. Pavšar, A. Požlep, M. Zorko Pavšar).
Izvedli bomo tudi dve samoevalvaciji:
• na nacionalni ravni EPoS – elektronsko podprta samoevalvacija – v sodelovanju s
CPI (september 2016–maj 2017, S. Črep, skupina za kakovost),
• na šolski ravni spletno anketiranje, v katerem bodo podali svojo oceno:
• dijaki zaključnih letnikov o kakovosti izobraževanja na šoli (marec 2017, A.
Požlep in skupina za kakovost),
• predstavniki oddelčnih skupnosti o delu šole (april 2017, L. Leskovšek,
skupina za kakovost),
• rezultate anketiranj bomo analizirali, predstavili učiteljem, dijakom in staršem
ter načrtovali izboljšave (S. Črep, L. Leskovšek. A. Požlep, skupina za kakovost,
skupnost dijakov).
V proces načrtovanja in izvedbe dejavnosti za doseganje zastavljenih ciljev bomo
vključili različne interesne skupine. O svojem delu bomo poročali tudi v poročilu o
kakovosti, ki ga bomo objavili na spletni strani šole.
Šolsko komisijo za kakovost sestavljajo:
• Simona Črep, učiteljica splošnoizobraževalnih predmetov,
• Terezija Igrišnik, učiteljica splošnoizobraževalnih predmetov,
• Aleš Ferlež, učitelj strokovnoteoretičnih predmetov,
• Pera Kunst, šolska svetovalna delavka,
• Dušan Vešligaj, učitelj strokovnoteoretičnih predmetov,
• Renato Fijavž, EMO-Orodjana, d. o. o., predstavnik delodajalcev,
• Roman Gracer, predsednik Obrtne zbornice OE Celje,
• Helena Turnšek, predstavnica staršev,
• Jure Jordan Kozjak, predstavnik dijakov.
Delo komisije za kakovost vodi in usklajuje Simona Črep.
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MEPI – MEDNARODNO PRIZNANJE ZA MLADE
1. Funkcije in naloge učiteljev
Vsi mentorji smo v minulem šolskem letu postali tudi voditelji odprav. Tudi v šolskem
letu 2016/2017 nadaljujemo z izobraževanjem novih mentorjev. MEPI koordinatorica
je M. Marinšek. Vodja odprav je P. Peršič. Mentorstvo se bo porazdelilo glede na
število na novo vključenih dijakov.
2. Udeleženci
Imamo 4 udeležence, ki zaključujejo bronasto stopnjo. S temi udeleženci
nadaljujemo s pripravami in z izvedbo odprave na srebrni stopnji. Z na novo
vključenimi udeleženci bomo izvajali aktivnosti na bronasti stopnji.
3. Sestanki
Mentorska srečanja z udeleženci in priprave na odpravo potekajo enkrat tedensko
ali po potrebi. Obdelali bomo vse trde in mehke veščine. Sestanki mentorjev, na
katerih se bomo pogovorili o napredku skupin, težavah, idejah za naprej, načrtih
itd., bodo enkrat mesečno ali po potrebi.
4. Poskusna in kvalifikacijska odprava
Poskusno odpravo na bronasti stopnji bomo izvedli v mesecu aprilu, kvalifikacijsko
odpravo pa v mesecu maju. Poskusno odpravo na srebrni stopnji bomo izvedli
v mesecu juniju in kvalifikacijsko v avgustu. Pri pripravah na odprave in njihovi
izvedbi bomo sodelovali z Gimnazijo Celje – Center in III. OŠ Celje. Izvedli bomo
tudi vikend priprave na CŠOD Gorenje, na Boču in na Gimnaziji Celje – Center. Po
odpravi udeleženci pripravijo poročanje in izdelek. Mentorji bomo pripravili tudi
nove trase za poskusno in kvalifikacijsko odpravo.
5. Prireditve in podelitev priznanj
MEPI udeleženci bodo po odpravi pripravili razstavo foto utrinkov na šolskem
hodniku in spletni strani. Podelitev priznanj bo v decembru ali januarju v sodelovanju
z Gimnazijo Celje – Center in s III. OŠ Celje.
Mentorji: Marijana Marinšek, Peter Peršič in Suzana Slana
Mesec
September

Namen
– Promocijske aktivnosti in vključevanje novih udeležencev
– Razstava foto utrinkov MEPI 2015/2016

Oktober

– Uvodni sestanek z novim udeleženci

Oktober,
november

– Spoznavanje skupin
– Predstavitev področij in postavljanje osebnih ciljev na bronasti
stopnji (mentorji)
– Postavljanje osebnih ciljev po področjih na srebrni stopnji
– Predstavitev koncepta, vrste odprav in načina potovanja, razlaga
procesa celotne odprave (po fazah)
– Razlaga ciljev in namena odprav
– Predavanje o pomenu dobre psihofizične sposobnostih
(predstavimo časovne okvire trajanja odprav)
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– Igre za razvoj mehkih veščin (spoznavanje, izgradnja tima)
– Skupen trening 15. 10. 2016 (pohod na Grmado – kurišče,
kuhanje gobove juhe, peka kostanja)
– Urjenje - uporaba zemljevida, topografija (topografski znaki),
kompas (P. Peršič)
– Orientacija (ura, sonce, določanje strani neba glede na mah,
mravljišča v gozdu ...)
– Razvijanje mehkih veščin
– Sestanek s starši
– Vikend priprave na Boču (28. in 29. 10.) in CŠOD Gorenje (6. in 7.
11.); izvedba »mini odprave« v sodelovanju z GCC in s III. OŠ
December

– Predavanje o potrebni opremi, ponovitev orientacije na prostem,
okoli šole
– Kondicijski trening, orientiranje na terenu
Pripravljanje podelitve priznanj

Januar

– Podelitev priznanj
– Vikend priprave (13. in 14. 1.): orientacija in prva pomoč v
sodelovanju z GCC, s III. OŠ in CŠOD
– Razvijanje mehkih veščin znotraj skupin
– Kondicijski trening in terenske priprave

Februar

– Načrtovanje poskusne odprave in ideje za glavno odpravo
– Razvijanje mehkih veščin znotraj skupin
– Kondicijski trening in terenske priprave

Marec

– Načrtovanje in priprava poskusne odprave (orientacijsko, pot,
oprema, hrana, izvedba končnega poročila)
– Izpolnitev obrazcev, ki jih zahteva izvajalska institucija, lokalni in
nacionalni MEPI urad
– Razvijanje mehkih veščin znotraj skupin
– Sestanek s starši

April

– Prijava poskusne bronaste odprave (tri dni prej)
– Pregled opreme – spremljevalec
– Poskusna odprava (bron)
– Evalvacija in dodatne priprave na področjih, kjer se je izkazalo, da
bi bilo to potrebno za zaključek kvalifikacijske odprave
– Poročanje po poskusni odpravi
– Urejanje dokumentacije za kvalifikacijsko odpravo (bron)
– Načrtovanje in priprava glavne odprave (lokacijsko, orientacijsko,
pot )
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– Prijava kvalifikacijske odprave, pridobivanje soglasij
Maj

– Načrtovanje in priprava kvalifikacijske bronaste odprave
(orientacijsko, pot, oprema, hrana, izvedba končnega poročila)
– Kompletiranje in pregled opreme
– Prvi kontakt in pregled pred odpravo – ocenjevalec
– Glavna odprava (bron)
– Poročanje po odpravi
– Načrtovanje in priprava poskusne bronaste odprave

Junij

–Razstava (foto utrinki)
– Ocena (ocenjevalca in spremljevalca ter zapis ocen v indeks
dosežkov)
– Oddaja poročil o bronasti odpravi na MEPI nacionalni urad
– Prijava poskusne srebrne odprave
– Poskusna srebrna odprava

Julij

– Načrtovanje in priprava kvalifikacijske srebrne odprave

Avgust

– Načrtovanje in priprava kvalifikacijske srebrne odprave
– Kvalifikacijska srebrna odprava
– Poročanje po odpravi

NAČRT VZGOJNIH DEJAVNOSTI V ŠOLSKEM LETU
2016/2017
Pri oblikovanju vrednotnega sistema mladih ima pomembno vlogo tudi vzgojnoizobraževalno delo, zato si bomo v šolskem letu 2016/2017 načrtno prizadevali za
implementacijo Kodeksa sožitja ne le v šolski prostor, ampak v širše okolje. S tem
namenom bomo izvedli dejavnosti, navedene v nadaljevanju.
			

ZLATA KNJIGA

Prav tako se zelo dobro zavedamo pomena naložbe v znanje. Zato smo na poseben
način želeli nagraditi dijake z izjemnimi dosežki – zlate maturante in odlične ves čas
šolanja. Zanje smo pripravili Zlato knjigo.
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ŠOLSKI – INTERNI PROJEKTI
DEJAVNOST

DIJAKI

ROK

ZADOLŽENI IN ODGOVORNI

Motivacija za pozitivno prihodnost – projekt

1. letniki (PTI)

1. in 2. september 2016

S. Črep, M. Zorko Pavšar, razredniki

Na srednji šoli je kul – projekt

1. letniki (brez PTI)

15.–16. september 2016

Ni izgovora, tudi ti zmoreš – prireditev, Stari grad

vsi dijaki

23. september 2016

Tematska razredna ura – Kodeks sožitja
(odgovornost)

S. Črep, P. Kunst, L. Leskovšek, M. Zorko
Pavša, razredniki
S. Črep, M. Drev Uranjek, A. Pavšar, M.
Zorko Pavšar

vsi dijaki

september–oktober 2016

S. Črep, P. Kunst, L. Leskovšek, razredniki

Objava animacije Kodeks sožitja na šolski TV
(promocijsko gradivo)

dijaki (medijski tehnik)

september –oktober 2016

A. Pavšar, I. Lah

Tematska razredna ura – vrednote zdravja in
zdravega življenja

vsi dijaki

marec–april 2017

S. Črep, L. Leskovšek razredniki

Projekt Ful, kul, mega

vsi dijaki

september 2016–junij 2017

S. Črep, L. Leskovšek, A. Požlep, skupnost
dijakov

Mednarodno priznanje za mlade – MEPI

sodelujoči dijaki

september 2016–junij 2017

M. Marinšek, P. Peršič, S. Slana

Aktivno sodelovanje z organizacijo Amnesty
International Slovenija

vsi dijaki

september 2015–maj 2016

S. Slana, L. Leskovšek, skupnost dijakov

Dobrodelna dejavnost

vsi dijaki

marec–april 2016

L. Leskovšek, S. Slana, skupnost dijakov

Krvodajalska akcija

4. letniki ter 1. in 2.
letniki PTI

september 2016–maj 2017

M. Drev Uranjek

NACIONALNA PROJEKTA
EKO šola – pridobitev naziva

vsi dijaki

september 2016–maj 2017

L. Leskovšek, S. Slana, skupnost dijakov

Rastem s knjigo

1. letniki SSI in PTI

oktober 2016–november 2016

M. Drev Uranjek

PREDAVANJA
NASLOV PREDAVANJA

DIJAKI

ROK

ODGOVORNI

Zamolčane resnice

2., 3, 4. letniki (SSI) ter
1. letnik PTI

1. 9. 2016

P. Kunst, M. Zorko Pavšar

Prepovedane droge

1. letniki

september–december 2016

P. Kunst

Predstavitev Kriznega centra za mlade

2. letniki

september–december 2016

P. Kunst

Prometna varnost

3. letniki in 1. letniki PTI

12.-16- 9. 2016

Trgovina z ljudmi

4. letniki in 2. letniki PTI

januar–maj 2017

P. Kunst

Darovanje organov in krvi

3. letnik

november 2016

M. Drev Uranjek

Zakaj davki?

2. letnik

september 2016–april 2017

S. Slana

Upravljanje z osebnimi financami

3. letnik

september 2016–april 2017

S. Slana

STALNE NALOGE
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Dosledno vpisovanje manjkajočih dijakov v dnevnik

2016/17

vsi strokovni delavci

Dosledno beleženje opomb v dnevnik

2016/17

vsi strokovni delavci

Dosledno izrekanje vzgojnih ukrepov glede na
Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah in Šolska
pravila šol Šolskega centra Celje

2016/17

vsi strokovni delavci

Upoštevanje Pravilnika o šolskem redu v srednjih
šolah

2016/17

vsi strokovni delavci

Upoštevanje Šolskih pravil šol Šolskega centra
Celje

2016/17

vsi strokovni delavci

P. Kunst, M. Zorko Pavšar

UTRINKI
Utrinki so koristni predlogi, ki se nanašajo na vse dejavnosti šole/ŠC, in imajo
dokazljiv – koristen vpliv na dejavnosti. Utrinki ne smejo povzročati škode.
Cilji sistema koristnih predlogov:
• ustvarjanje inovativnega okolja za graditev inovativne zavesti;
• razvijanje ključnih osebnostnih lastnosti mladih in sodelavcev, kot so
intelektualna radovednost, iniciativnost – sposobnost dajanja pobud, tudi
s tveganjem, samozavest pri sporazumevanju, timsko delo in razvijanje
vrednot, kot so spoštovanje, odgovornost, poštenost, prilagodljivost na
drugačno itd.;
• spodbujanje sodelovanja in skupnega ustvarjanja vseh sodelujočih v
dejavnostih ŠC;
• povečanje kakovosti in učinkovitosti procesov ter aktivnosti na šoli/ŠC;
• zmanjševanje stroškov procesov in aktivnosti na šoli/ŠC, materialni
prihranki itd
Področja zbiranja koristnih predlogov so:
• predlogi izboljšav učno-vzgojne dejavnosti šol (pouk – metodologija,
didaktika itd., predavanja, praktični pouk, projektno delo dijakov/
študentov, projektne naloge, diplomska dela itd.);
• predlogi novih aktivnosti/projektov s področja dejavnosti organizacije ŠC
(izvenšolske dejavnosti dijakov/študentov: prostovoljno delo, raziskovalno
delo, povezovanje in vključevanje ožjega ter širšega okolja itd.);
• izboljšanje/optimiziranje obstoječih procesov, aktivnosti in administrativnih
opravil na šoli/centru;
• predlogi za izboljšanje medsebojnih odnosov, klime, strpnosti in odpravo
problemov na teh področjih;
• predlogi, ki zmanjšujejo stroške dela/poslovanja in materialne stroške;
• predlogi za tematiko ali problematiko, ki je razpisana s strani vodstva šole/
centra na razpisu, natečaju itd.;
• druge inovativne in sveže ideje.
Utrinke bo z vso skrbnostjo obdelovala projektna pisarna, vrednotenje koristnih
predlogov bo potekalo brez imena predlagatelja, s čimer bosta zagotovljena tako
objektivnost kot tudi varovanje osebnih podatkov. Tu ali na naslovu utrinek@sc-celje.
si lahko dobite tudi dodatne informacije ali pomoč pri oddaji predlogov.
Ne pričakujemo radikalnih inovacij, ampak si želimo majhnih sprememb na bolje,
ki so v okviru razpoložljivih virov in možnosti. Več majhnih sprememb skupaj lahko
prinese večjo razliko.
Natečaj je odprt za dijake, študente, učitelje, predavatelje in starše. Pogoji
sodelovanja so za vse isti. Povabite jih k sodelovanju.
Bodi inovativen, razmisli, predlagaj!

RASTEM S KNJIGO
Dijaki 1. letnika srednjega strokovnega in poklicno-tehniškega izobraževanja so
vključeni v nacionalni projekt Rastem s knjigo, ki ga izvaja Javna agencija za knjigo
RS. Zaživel je v letu 2010, ko je Ljubljana postala svetovna prestolnica knjige. V
okviru projekta bodo dijaki obiskali Osrednjo knjižnico Celje. Ogled traja dve
šolski uri in vključuje predstavitev knjižnice in spletnih možnosti njene uporabe,
predstavitev avtorice Marjane Moškrič in njenega romana. Ob obisku knjižnice
dijaki prejmejo darilo, roman Sanje o belem štrpedu.
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OSTALO
STATUSI
Dijaki vrhunski, perspektivni športniki ali kulturniki in dijaki, ki se vzporedno
izobražujejo, s šolo lahko sklenejo dogovor o prilagoditvi obveznosti. Vlogo skupaj z
dokazili je potrebno oddati do 30. septembra v tajništvo šole.

OPROSTITEV OD POUKA ŠPORTNE VZGOJE
Vloge za oprostitev od pouka športne vzgoje zaradi zdravstvenih razlogov dijaki v
začetku šolskega leta oddajo v tajništvu šole.

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM (PUD)
Nova šolska zakonodaja poklicnega in strokovnega izobraževanja uvaja model
socialnega partnerstva, na katerem temelji praktično usposabljanje z delom. PUD
opravijo dijaki pri delodajalcih, s katerimi so sklenjene individualne ali kolektivne
pogodbe o izvajanju tovrstnih vsebin. Individualna pogodba je sklenjena med
delodajalcem in dijakom ter starši, kolektivna pa med šolo in delodajalcem.
Delodajalec mora v obeh primerih izpolnjevati zakonska določila. Dijak si učno
pogodbo lahko zagotovi sam in tako izbere delodajalca, ki ustreza individualnim
željam (npr. lokacija).
Dijaki so pred pričetkom dela seznanjeni z namenom in cilji praktičnega
usposabljanja, z delovnim časom, s pravicami in dolžnostmi dijakov, vodenjem
dokumentacije usposabljanja itd. Delo dijakov na usposabljanju spremlja mentor v
delovni organizaciji in organizator praktičnega usposabljanja na šoli. Opravljen PUD
je pogoj za napredovanje v višji letnik. Organizatorja PUD-a sta Bojan Zdovc in Alen
Pavšar. Dijaki so pred pričetkom dela seznanjeni z namenom in cilji praktičnega
usposabljanja, z delovnim časom, s pravicami in dolžnostmi dijakov, vodenjem
dokumentacije usposabljanja itd. Delo dijakov na usposabljanju spremlja mentor v
delovni organizaciji in organizator praktičnega usposabljanja na šoli. Opravljen PUD
je pogoj za napredovanje v višji letnik.
						
Organizator PUD-a Bojan Zdovc

PRIPRAVE NA DODATNI PREDMET MATURE
Dijaki zaključnega letnika tehniškega programa imajo možnost organizirane priprave
na dodatni (peti) predmet mature (MAT, ANG, ELE, MEH). Na prošnjo dijaka in
staršev ravnatelj odbori obiskovanje priprav na peti predmet tudi na kateri izmed
celjskih gimnazij.
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MATURANTSKA EKSKURZIJA IN MATURANTSKI PLES
Za maturantsko ekskurzijo se lahko odločijo dijaki posameznega oddelka v začetku
4. letnika. Razrednik predlaga program in vodi aktivnosti. Maturantski ples je eden
izmed vrhuncev v času izobraževanja. Nanj se dijaki zaključnega letnika pripravljajo
na nekajmesečnih plesnih vajah. Maturantski ples bo 27. 1. 2017.

ŠOLSKI SKLAD
Iz sredstev šolskega sklada smo v lanskem šolskem letu subvencionirali ekskurzije,
prireditvi ob slovesnem podpisu kodeksa sožitja in sprejemu za najboljše dijake. Del
sredstev šolskega sklada so prispevali dijaki in tako bo tudi v tem šolskem letu.
Naloge sklada v tem šolskem letu bodo:
• pridobivanje sredstev iz prispevkov domačih in tujih fizičnih in pravnih
oseb, donacij, zapuščin in iz drugih virov,
• financiranje dejavnosti posameznega razreda ali oddelkov,
ki niso sestavina izobraževalnega programa oziroma
se ne financirajo iz javnih sredstev,
• nakup nadstandardne opreme,
• zagotavljanje sredstev za spodbujanje razvojne, raziskovalne in
tekmovalne dejavnosti dijakov,
• pomoč socialno šibkim dijakom.

ŠOLSKA IZKAZNICA

Predsednica upravnega odbora sklada
Suzana Slana

Šolska izkaznica je dokument, s katerim se posameznik identificira kot dijak Šolskega
centra Celje. Vsak dijak mora imeti v šolskih prostorih šolsko izkaznico. Velja tudi kot
izkaznica za knjižnico ŠCC.

FOTOKOPIRANJE
Za nemoteno izvajanje pouka mora vsak oddelek na začetku šolskega leta zbrati
denar in ga oddati v fotokopirnico. Med šolskim letom mora oddelek zagotavljati
zadosten znesek za fotokopiranje.

ŠOLSKI KOLEDAR
GOVORILNE URE
–
–
–

skupne govorilne ure vsak 1. torek v mesecu ob 18.00 na lokaciji Pot na Lavo
22 razen s šolskim koledarjem napovedane časovne in lokacijske prestavitve.
razpored tedenskih govorilnih ur je objavjen na šolski speletni strani.
razpored tedenskih konzultacijskih ur za dijake je objavljen na šolski spletni
strani.
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RODITELJSKI SESTANKI
–
–
–
–
–

torek , 6. 9. 2016, za starše dijakov vseh letnikov in programov
po 1. redovalni konferenci v torek, 24. 1. 2017, (skupne govorilne ure v
torek, 3. 1. 2017 odpadejo) ter v
torek, 15. 11. 2016, (skupne govorilne ure 8. 11. 2016 odpadejo) in
torek, 4. 4. 2017, in
po potrebi.

RAZREDNE URE

Tedensko - razredne ure so praviloma na urniku ter:
–
pred redovalnimi konferencami: 10. 1. 2017 (M-3. f gredo na PUD),
		 12. 1. 2017 (vsi ostali letniki) in na dneve, ki so navedeni v gornji tabeli
		 (zadnja razredna ura)
–
po potrebi.

OCENJEVALNI OBDOBJI IN REDOVALNE KONFERENCE
Ocenjevalni obdobji
1. ocenjevalno obdobje:
2. ocenjevalno obdobje:

Redovalne konference

od četrtka, 1. 9. 2016, do petka, 13. 1. 2017
16. 1. 2016–23. 6. 2016 za dijake nezaključnih letnikov
(od ponedeljka, 16. 1. 2017, do petka, 23. 6. 2017,
za dijake nezaključnih letnikov (23. 6. konec pouka - 		
delitev spričeval in proslava ob dnevu državnosti)
oziroma do petka, 19. 5. 2017, za dijake zaključnih 		
letnikov (22. 5. delitev spričeval in priprave na POM in ZI
22. 5. 2017-26. 5. 2017 ter 8., 9. in 12. 6. 2017-pouk) 8 DD

1. redovalna konferenca: torek, 17. 1. 2017 in
2. redovalna konferenca: sreda, 17. 5. 2017, zaključni letniki
sreda, 21. 6. 2017, nezaključni letniki

INFO TOČKA
Praviloma vsak 1. torek v mesecu na lokaciji Lava, razen: november (15. 11. 2016) in
januar (24. 1. 2017).

DRUGI, POMEMBNI UVODNI DOGODKI V ŠOLSKEM LETU 2016/2017
–
–
–

Projektni dan za dijake 1.letnikov PTI in zaključnih letnikov 1. 9. 2016
Na SŠ je kul: predvidoma 14. in 15. 9. 2016
Ni izgovora, tudi ti zmoreš: predvidoma 23. 9. 2016

POČITNICE
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jesenske:
novoletne:
zimske:
prvomajske:

31.10.-4.11. 2016 		
25.12. 2016-1.1. 2017
20.-24. 2. 2017 		
27. 4.-2.5. 2017 		

PRAZNIKI
–
–

2016: 31.10. (pon.), 1.11. (tor.), 25.12. (ned.), 26.12. (pon.)
2017: 1.1. (ned.), 8.2. (sre.), 17.4. (pon.), 27.4. (čet.), 1.in 2.5. (pon., tor.), 25.6. (ned.), 15.8. (tor.)

MENJAVA URNIKA
ob koncu 1. ocenjevalnega obdobja v ponedeljek, 17. 1. 2017

DAN ŠOLE (DELOVNI DAN)
petek, 19. 5. 2017

INFORMATIVNA DNEVA
10. in 11. 2. 2017

POKLICNA MATURA
ZIMSKI IZPITNI ROK
– pričetek v sredo, 1. 2. 2017
– seznanitev kandidatov z uspehom pri POM v ponedeljek, 6.3.2017
PREDMATURITETNI PREIZKUS PoM:
– predvidoma sobota, 11. 3. 2017 (odločitev šole)
SPOMLADANSKI IZPITNI ROK PoM:
– pričetek POM v soboto, 27. 5. 2017
– seznanitev kandidatov z uspehom pri POM v sredo, 5. 7. 2017
JESENSKI IZPITNI ROK PoM
– pričetek POM v četrtek, 24. 8. 2017
– seznanitev kandidatov z uspehom na POM v petek, 8. 9. 2017
Dodatni maturitetni izpit za kandidate s PoM:
– datum opredeljuje koledar splošne mature
PROGRAM: strojni tehnik (4-letno izobraževanje)
Poklicna matura obsega:
OBVEZNI DEL:
– pisni in ustni izpit iz slovenščine,
– pisni in ustni izpit iz mehanike ali energetike ali tehnologije ali snovanja in
konstruiranja.
IZBIRNI DEL:
– pisni in ustni izpit iz matematike ali tujega jezika 1 (izbere dijak),
– 4. izpitna enota (projektna naloga).
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PROGRAM: strojni tehnik (PTI)
OBVEZNI DEL:
– pisni in ustni izpit iz slovenščine,
– pisni in ustni izpit iz strojništva.
IZBIRNI DEL:
– pisni in ustni izpit iz matematike ali tujega jezika (izbere dijak),
– 4. izpitna enota (projektna naloga).
PROGRAM: medijski tehnik (4-letno izobraževanje)
Poklicna matura obsega:
OBVEZNI DEL:
– pisni in ustni izpit iz slovenščine,
– pisni in ustni izpit iz grafične in medijske tehnologije.
IZBIRNI DEL:
– pisni in ustni izpit iz matematike ali tujega jezika 1 (izbere dijak),
– 4. izpitna enota (projektna naloga).
PROGRAM: tehnik mehatronike (4-letno izobraževanje)
OBVEZNI DEL:
– pisni in ustni izpit iz slovenščine,
– pisni in ustni izpit iz mehatronike.
IZBIRNI DEL:
– pisni in ustni izpit iz matematike ali tujega jezika,
– 4. izpitna enota (projektna naloga).

ZAKLJUČNI IZPIT
ZIMSKI IZPITNI ROK ZI:
– pričetek ZI: četrtek, 9. 2. 2017, slovenščina pisno.
SPOMLADANSKI IZPITNI ROK ZI:
– pričetek ZI: ponedeljek, 5. 6. 2017, slovenščina pisno.
JESENSKI IZPITNI ROK ZI
– pričetek ZI: ponedeljek, 21. 8. 2017, slovenščina pisno.
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PROGRAMI: instalater strojnih instalacij, oblikovalec kovin - orodjar,
mehatronik operater (3-letno izobraževanje)
Zaključni izpit obsega:
1. pisni in ustni izpit iz slovenščine,
2. zaključno delo.
PROGRAM: pomočnik v tehnoloških procesih (2-letno izobraževanje)
Zaključni izpit obsega:
1. zaključno delo.

POPRAVNI IN DRUGI IZPITI
ZIMSKI IZPITNI ROK: 1.-28. 2. 2017.
Izboljševanje ocen za dijake zaključnih letnikov: sreda, 24. 5. 2017.
Pričetek izpitnega roka za opravljanje izpitov dijakov zaključnih letnikov srednjega
poklicnega izobraževanja: četrtek, 1. 6. 2017.
Pričetek SPOMLADANSKEGA IZPITNEGA ROKA: četrtek, 29. 6. 2017.
Pričetek JESENSKEGA IZPITNEGA ROKA: sreda, 16. 8. 2017.

25

INTERESNE DEJAVNOSTI
Dijaki vseh programov in letnikov naše šole lahko izberejo dejavnosti iz naslova
interesnih dejavnosti, s katerimi dopolnjujejo, širijo in poglabljajo znanje, pridobljeno
pri rednem pouku. Obvezna področja zajemajo biologijo z ekologijo, različne kulturne
dejavnosti, športne dneve in strokovne ter literarne ekskurzije. V okviru obveznega
programa poslušajo dijaki tudi predavanja z vzgojno tematiko. Prosto izbiro imajo
pri vsebinah, ki so objavljene v posebnem katalogu, zajemajo pa izobraževalno,
raziskovalno, kulturno in športno dejavnost.
Srednje strokovno in poklicno-tehniško izobraževanje
Oddelki: S-1. a, S-1. b, M-1. c, M-1. d, M-1. e (strojni tehnik, tehnik mehatronike,
medijski tehnik) – 96 ur

VSEBINE, POVEZANE S
PROGRAMOM

OBVEZNI DEL

DEJAVNOST

ŠT. UR

NOSILEC

TERMIN

Športni dan – Stari grad

6

Aktiv ŠVZ

23. 9.

Športni dan - atletika

6

Aktiv ŠVZ

Oktober

Športni dan

6

Aktiv ŠVZ

Marec

Športni dan

6

Aktiv ŠVZ

Junij

Ogled gledališke, filmske
in glasbene predstave ter
likovne razstave (ogled
filmske predstave, VITV Talent šov, prireditev
ob kulturnem prazniku,
proslava ob dnevu
državnosti)

4

Aktiv MT, M. Drev Uranjek

21. 12.

4

M. Zorko Pavšar, S. Slana

December

2

D. Hundrić

7. 2.

2

B. Škorc

23. 6.

Projektno učenje Kulturna
dediščina

12

D. Povše, A. Požlep, D.
Kunej

7. in 8. junij

Ogled sejma (MOS)

6

M. Drev Uranjek,
razrednik

Oktober april

Inovativnost pri dejavnosti
(metode učenja in motivacije
– Na srednji šoli je kul)

12

S. Črep, M. Zorko Pavšar,
L. Leskovšek, P. Peršič
razrednik

15. in 16. 9.

Ekološki dan, spoznavanje
poklicnega področja

6

K. Zidanšek, D. Mikola, M.
Cizej, I. Virant, D. Korošec

November
(MT), 20. 4.

Katalog dejavnosti-krožki
(ST, TM,/MT)

24/18

Mentorji

6

S. Slana, razrednik

3-KONS (MT)
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7. 10.

Oddelki: S-2. a, S-2. b, M-2. c, M-2. d, M-2. e (strojni tehnik, tehnik mehatronike,
medijski tehnik) – 96 ur

PROSTA IZBIRA

VSEBINE, POVEZANE S
PROGRAMOM

OBVEZNI DEL

DEJAVNOST

ŠT. UR

NOSILEC

TERMIN

Športni dan – Stari grad

6

Aktiv ŠVZ

23. 9.

Športni dan – atletika

6

Aktiv ŠVZ

Oktober

Športni dan

6

Aktiv ŠVZ

Marec

Športni dan

6

Aktiv ŠVZ

Junij

Ogled gledališke, filmske
in glasbene predstave ter
likovne razstave (ogled
filmske predstave, VITV Talent šov, prireditev
ob kulturnem prazniku,
proslava ob dnevu
državnosti)

4

Aktiv MT, M. Drev Uranjek

21. 12.

4

M. Zorko Pavšar, S. Slana

December

2

D. Hundrić

7. 2.

2

B. Škorc

23. 6.

Literarna ekskurzija

6

B. Renner, M. Drev
Uranjek

20. 10.

Zdravstvena vzgoja (tečaj
prve pomoči)

16

M. Drev Uranjek

Okt.-nov.

6+6

L. Leskovšek, A. Glušič,
J. Prezelj, M. Amon, M.
Veber, P. Arlič

10. 2.,
6. in 7. 4.
(MT),

Ogled sejma (MOS)

6

M. Drev Uranjek,
razrednik

16. 9.

3-KONS (MT)
Katalog dejavnosti – krožki
(ST, TM,/MT)

6

S. Slana, razrednik

7. 10.

20/6

Mentorji

8

B. Dvoršek

Inovativnost pri dejavnosti
(naravoslovno-ekološki dan,
strokovna ekskurzija)

(MT) - ekskurzija v
Gardaland

September

27

Oddelki: S-3. a, S-3. b, M-3. c, M-3. d , M-3. e (strojni tehnik, tehnik mehatronike,
medijski tehnik) – 96 ur

PROSTA IZBIRA

VSEBINE, POVEZANE S
PROGRAMOM

OBVEZNI DEL

DEJAVNOST

ŠT. UR

NOSILEC

TERMIN

Športni dan – Stari grad

6

Aktiv ŠVZ

23. 9.

Športni dan - atletika

6

Aktiv ŠVZ

Oktober

Športni dan

6

Aktiv ŠVZ

Marec

Športni dan

6

Aktiv ŠVZ

Junij

4

Aktiv MT, M. Drev Uranjek

21. 12.

4

M. Zorko Pavšar, S. Slana

December

2

D. Hundrić

7. 2.

2

B. Škorc

23. 6.

Ogled gledališke, filmske
in glasbene predstave ter
likovne razstave (ogled
filmske predstave, VITV Talent šov, prireditev
ob kulturnem prazniku,
proslava ob dnevu
državnosti)

6

Naravoslovni, ekološki dan
v povezavi s tehnologijo
stroke

6

PUZ

November

Spoznanje poklicnega
področja, panoge,
predavanje

6

B. Klakočer, Ž. Podbregar
M. Cizej, P. Arlič

20. 4.

Ogled sejma (MOS)

6

M. Drev Uranjek,
razrednik

16. 9.

12/18

D. Vešligaj, N. Talan
Fošnarič, D. Hundrić, R.
Zupanc, F. Lednik, M.
Cizej, A. Glamnik, M.
Veber, F. Horjak, A. Ovtar,
J. Žogan

17., 18. 11.
(MT)
Oktober april

6

S. Slana, razrednik

7. 10.

18/24

Mentorji

Spoznavanje novosti v
stroki (strokovna ekskurzija
- Panonia entertaiment v
Budimpešti)
3-KONS (MT)
Katalog dejavnosti – krožki
(MT/TM,ST)

28

S. Črep, D. Hundrić,

Literarna ekskurzija

D. Kunej

20. 4.

Oddelki: S-4. a, S-4. b, M-4. c, M-4. d, M-4. e (strojni tehnik, tehnik mehatronike,
medijski tehnik) – 64 ur

VSEBINE, POVEZANE
S PROGRAMOM

OBVEZNI DEL

DEJAVNOST

ŠT. UR

NOSILEC

TERMIN

Športni dan – Stari grad

6

Aktiv ŠVZ

23. 9.

Športni dan - atletika

6

Aktiv ŠVZ

Oktober

Športni dan

6

Aktiv ŠVZ

Marec

Športni dan

6

Aktiv ŠVZ

Ogled gledališke, filmske
in glasbene predstave ter
likovne razstave (ogled
filmske predstave, VI-TV
Talent šov, prireditev ob
kulturnem prazniku)

4

Aktiv MT, M. Drev Uranjek

21. 12.

4

M. Zorko Pavšar, S. Slana

December

2

D. Hundrić

7. 2.

Strokovna ekskurzija

18

Razrednik

September

Karierni sejem

6

M. Cizej, P. Arlič

5. 10.

Projektno delo (MT, ST, TM)

8

Mentorji

Oktober april

Poklicno usmerjanje

4

P. Kunst, M. Zorko Pavšar

Dec. - feb.
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Oddelka: M-1. f, S-1. g (tehnik mehatronike – PTI, strojni tehnik - PTI) – 64 ur

PROSTA
IZBIRA

VSEBINE, POVEZANE S
PROGRAMOM

OBVEZNI DEL

DEJAVNOST

ŠT. UR

NOSILEC

TERMIN

Športni dan – Stari grad

6

Aktiv ŠVZ

23. 9.

Športni dan - atletika

6

Aktiv ŠVZ

Oktober

Ogled gledališke, filmske
in glasbene predstave ter
likovne razstave (ogled
filmske predstave, VI-TV
Talent šov, prireditev ob
kulturnem prazniku, ogled
študijske knjižnice, proslava
ob dnevu državnosti)

4

Aktiv MT, M. Drev Uranjek

21. 12.

4

M. Zorko Pavšar, S. Slana

December

4

D. Hundrić,

7. 2.

2

M. Drev Uranjek

Oktober

2

B. Škorc

23. 6.

Strokovna ekskurzija

6

J. Gobec, Ferlež, E.
Došler

25. 10.

Ekologija in stroka

6

L. Leskovšek

10. 2.

Ogled sejma MOS

6

M. Drev Uranjek,
razrednik

16. 9.

Motivacija in zakon
privlačnosti

10

P. Kunst, M. Zorko, Pavšar,
S. Črep, razrednik

1., 2. 9.

Katalog dejavnosti - krožki

8

Mentorji

Oddelka: M-2. f, S-2. g (tehnik mehatronike – PTI, strojni tehnik - PTI) – 32 ur

VSEBINE, POVEZANE
S PROGRAMOM

OBVEZNI DEL

DEJAVNOST

30

ŠT. UR

NOSILEC

TERMIN

Športni dan – Stari grad

6

Aktiv ŠVZ

23. 9.

Ogled gledališke, filmske
in glasbene predstave ter
likovne razstave (ogled
filmske predstave, VI-TV
Talent šov, prireditev ob
kulturnem prazniku)

4

Aktiv MT, M. Drev Uranjek

21. 12.

4

M. Zorko Pavšar, S. Slana

December

4

M. Drev Uranjek, D.
Hundrić

7. 2.

Poklicno usmerjanje

2

P. Kunst

December

Strokovna ekskurzija

12

S. Romanić, H. Fižuleto,
M. Rajh

September

Srednje in nižje poklicno izobraževanje

Oddelki: M-1. h, S-1. i, S-1. j (mehatronik operater, oblikovalec kovin - orodjar,
instalater strojnih instalacij) – 64 ur

OBVEZNI DEL

DEJAVNOST

ŠT. UR

NOSILEC

TERMIN

Športni dan – Stari grad

6

Aktiv ŠVZ

23. 9.

Športni dan - atletika

6

Aktiv ŠVZ

Oktober

Športni dan

6

Aktiv ŠVZ

Marec

Športni dan

6

Aktiv ŠVZ

Junij

Ogled gledališke, filmske
in glasbene predstave ter
likovne razstave (ogled
filmske predstave, VITV Talent šov, prireditev
ob kulturnem prazniku,
proslava ob dnevu
državnosti)

4

Aktiv MT, M. Drev Uranjek

21. 12.

4

M. Zorko Pavšar, S. Slana

December

2

D. Hundrić

7. 2.

2

B. Škorc

23. 6.

4

N. Mavc, razrednik

25. 10.

Inovativnost pri dejavnosti
(metode učenja in
motivacije, naravoslovnoekološki dan, spoznavanje
poklicnega področja) – Na
srednji šoli je kul

12

M. Zorko Pavšar, L.
Leskovšek, P. Peršič, S.
Črep, razrednik

15.-16. 9.

Ogled sejma

6

L. Leskovšek, razrednik

Oktober april

Katalog dejavnosti- krožki

6

Mentorji

PROSTA
IZBIRA

VSEBINE, POVEZANE S
PROGRAMOM

Kulturne znamenitosti Celja

31

Oddelki: M-2. h , S-2. i, S-2. j (mehatronik operater, oblikovalec kovin - orodjar,
instalater strojnih instalacij) – 64 ur

PROSTA
IZBIRA

VSEBINE,
POVEZANE
S PROGRAMOM

OBVEZNI DEL

DEJAVNOST

ŠT. UR

NOSILEC

TERMIN

Športni dan – Stari grad

6

Aktiv ŠVZ

23. 9.

Športni dan - atletika

6

Aktiv ŠVZ

Oktober

Športni dan

6

Aktiv ŠVZ

Marec

Športni dan

6

Aktiv ŠVZ

Junij

Ogled gledališke, filmske
in glasbene predstave ter
likovne razstave (ogled
filmske predstave, VITV Talent šov, prireditev
ob kulturnem prazniku,
proslava ob dnevu
državnosti)

4

Aktiv MT, M. Drev Uranjek

21. 12.

4

M. Zorko Pavšar, S. Slana

December

2

D. Hundrić

7. 2.

2

B. Škorc

23. 6.

Ogled sejma

4

M. Drev Uranjek,
razrednik

16. 9.

Tečaj prve pomoči

14

M. Drev Uranjek

Nov.-dec.

Katalog dejavnosti- krožki

10

Mentorji

Oddelka: M-3. f, S-3. g, S-3. h (mehatronik operater, obdelovalec kovin - orodjar,
instalater strojnih instalacij) – 32 ur

VSEBINE,
POVEZANE S
PROGRAMOM

OBVEZNI DEL

DEJAVNOST

32

ŠT. UR

NOSILEC

TERMIN

Športni dan – Stari grad

6

Aktiv ŠVZ

23. 9.

Športni dan – atletika

6

Aktiv ŠVZ

Oktober

Športni dan

6

Aktiv ŠVZ

Marec

Ogled gledališke, filmske
in glasbene predstave ter
likovne razstave (ogled
filmske predstave, VI-TV
Talent šov, prireditev ob
kulturnem prazniku)

6

Aktiv MT, M. Drev
Uranjek, M. Zorko Pavšar,
S. Slana, D. Hundrić

21. 12.

Poklicno usmerjanje

2

P. Kunst

Dec. / feb.

Strokovna ekskurzija

6

Razrednik, J. Žogan, B.
Žohar

Oktober april

7. 2.

Oddelek: S-1. k (pomočnik v tehnoloških procesih) – 64 ur

PROSTA
IZBIRA

VSEBINE, POVEZANE S
PROGRAMOM

OBVEZNI DEL

DEJAVNOST

ŠT. UR

NOSILEC

TERMIN

Športni dan – Stari grad

6

Aktiv ŠVZ

23. 9.

Športni dan - atletika

6

Aktiv ŠVZ

Oktober

Športni dan

6

Aktiv ŠVZ

Junij

Ogled gledališke, filmske
in glasbene predstave ter
likovne razstave (ogled
filmske predstave, VITV Talent šov, prireditev
ob kulturnem prazniku,
proslava ob dnevu
državnosti)

4

Aktiv MT, M. Drev Uranjek

21. 12.

4

M. Zorko Pavšar, S. Slana

December

2

D. Hundrić

7. 2.

2

B. Škorc

23. 6.

Kulturne znamenitosti Celja

4

N. Mavc, T. Verdev

25. 10.

Metode učenja, delovne in
učne navade – Na srednji
šoli je kul

12

S. Črep, M. Zorko Pavšar,
L. Leskovšek, P. Peršič,
razrednik

15. in 16. 9.

Ogled šolske knjižnice

2

T. Verdev

September

Strokovna ekskurzija

6

S. Fošnarič, F. Horjak

Marec

Ogled sejma

4

Razrednik

Oktober april

Katalog dejavnosti- krožki

6

Mentorji

Oddelek: S-2. k (pomočnik v tehnoloških procesih) – 32 ur

VSEBINE,
POVEZANE S
PROGRAMOM

OBVEZNI DEL

DEJAVNOST

ŠT. UR

NOSILEC

TERMIN

Športni dan – Stari grad

6

Aktiv ŠVZ

23. 9.

Športni dan - atletika

6

Aktiv ŠVZ

Oktober

Ogled gledališke, filmske
in glasbene predstave ter
likovne razstave (ogled
filmske predstave VI-TV
Talent šov, prireditev ob
kulturnem prazniku)

3

Aktiv MT, M. Drev Uranjek

21. 12.

3

M. Zorko Pavšar, S. Slana

December

3

D. Hundrić

7. 2.

Naravoslovni dan

6

N. Mavc

Oktober

Inovativnost pri dejavnosti
(strokovna ekskurzija)

6

A. Ovtar

20. 4.
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ČASOVNICA PROSTOIZBIRNIH INTERESNIH DEJAVNOSTI
za šol. l. 2016/2017
RU 1. teden: razrednik seznani dijake z naborom dejavnosti
8.-11. september 2016: dijak se preko spletne učilnice prijavi k dejavnosti
		
(navodila boste dobili preko okrožnice)
do 20. septembra 2016: oblikovanje skupin in usklajevanje
22. september 2016: objava razporeda za prvo srečanje
28. september 2016: organiziran pričetek izvajanja dejavnosti (prvo srečanje 		
krožkov)
oktober-april: izvajanje dejavnosti
do 16. maja 2017: oddaja potrdila razredniku o opravljenih dejavnostih
Obveščanje o interesnih dejavnostih bo potekalo preko obvestil na oglasni deski
(TV) in šolski spletni strani, preko okrožnic, mentorjev in razrednikov. Informacije
dobite tudi pri organizatorici Mojci Drev Uranjek (mojca.drev.uranjek@sc-celje.si).
							

INTERESNE DEJAVNOSTI – PONUDBA PROSTE IZBIRE V ŠOLSKEM
LETU 2016/2017

PROSTOVOLJNO SOCIALNO DELO
Tudi v letošnjem šolskem letu bomo organizirali prostovoljno socialno delo mladih.
Povezali se bomo s Centrom za varstvo in delo Golovec in z Zavodom Sonček, kjer
bodo mladi lahko sledili temeljnim ciljem prostovoljnega socialnega dela, ki so
lajšanje življenjskih stisk ljudi, privzgajanje etičnih in socialnih vrednot, pridobivanje
življenjskih spoznanj in izkušenj ter navajanje k reševanju življenjskih problemov. V
prostovoljno socialno delo se lahko vključi vsak, ki ga socialno delo zanima in rad
pomaga ljudem.
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Mentorica Pera Kunst

GLEDALIŠKA DELAVNICA ali  RADI NASTOPAMO
Gledališka delavnica je dejavnost, ki skrbi za kulturne drobtinice na šoli, pri
kateri lahko dijaki preizkusijo svoje govorne, igralske, pevske, plesne in podobne
sposobnosti. Pripravljali se bomo za različne prireditve, to so 3-KONS, dan poezije,
sprejem za najboljše dijake, literarni večer, ustvarjali kulturni program ob slovenskem
kulturnem prazniku, informativnem dnevu, dnevu državnosti ipd. K sodelovanju
vabimo tudi dijake za tehnično pomoč in medijske oblikovalce. Za prireditve se
bomo pripravljali neposredno pred njimi.
							
Mentorice
							
Mojca Drev Uranjek, Suzana Slana,
							
Damjana Hundrić in Barbara Škorc
ŠOLSKO GLASILO Šr@uf
Obuditi in prenoviti bomo poskušali Šr@uf, ki ga šraufajo dijaki za dijake. Zavedamo
se, da je to zahteven in hkrati perspektiven projekt predvsem za dijake programa
medijski tehnik, zato bomo pridno spremljali dogajanje na šoli in izven nje. Skušali
bomo biti aktualni: pisali, fotografirali, slikali, risali bomo in na različne načine
beležili dogajanje okrog nas. Izdati nameravamo vsaj dve številki.
Če bo dovolj zainteresiranih dijakov, bomo pripravili tudi glasilo v angleškem jeziku.
						
						

Mentorja
Suzana Slana, Marko Radosavljević

GLEDALIŠKI ABONMA
Na naši šoli že vrsto let obiskujemo Slovensko ljudsko gledališče Celje. V letošnjem
šolskem letu si bomo ogledali tri gledališke predstave. Za stike z gledališčem skrbi
Brigita Renner.
							
Mentorica Brigita Renner
GLEDALIŠKA PREDSTAVA V SOSEDNJEM MESTU
Predvidoma v začetku meseca decembra ali v mesecu februarju si bomo ogledali
gledališko predstavo v Ljubljani ali Mariboru. Ogled predstave bomo združili s
popoldanskim ogledom mesta in njegovih znamenitosti, v večernih urah pa si bomo
ogledali privlačno gledališko predstavo. Repertoar še proučujemo.
Mentorica Suzana Slana
35

CANKARJEVO TEKMOVANJE
Knjigoljubci, pozor! Predvsem tisti, ki imate radi dramatiko, saj letošnje tekmovanje
temelji na dramskih besedilih slovenskih avtorjev, eno besedilo pa je posvečeno W.
Shakespearu - letos mineva 400 let od njegove smrti.
»Na odru domišljije in resničnosti« je osrednja tema letošnjih besedil:
• za dijake 1., 2. in 3. letnika SPI za dijake – Matjaž Zupančič: VLADIMIR
• 1. in 2. letnikov SSI – Tone Partljič: ŠČUKE PA NI, ŠČUKE PA NE in William
Shakespeare: BENEŠKI TRGOVEC
• za dijake 3. in 4. letnikov SSI in 1. in 2. letnika PTI – Gregor Strniša: SAMOROG
in Drago Jančar: KLEMENTOV PADEC
Tekmovanja: šolsko 9. 12. 2016, regijsko 25. 1. 2017, državno 11. 3. 2017.
							
Koordinatorica Suzana Slana
ANGLEŠKI KAMP »ENGLISH IN ACTION«
Da bi našim dijakom omogočili kar se da visoko raven znanja angleškega jezika,
jim bomo po dobrih izkušnjah iz preteklega šolskega leta tudi v tem šolskem letu
ponudili enotedenski intenzivni tečaj angleškega jezika (proti plačilu), ki ga bodo
izvajali kvalificirani učitelji – naravni govorci, ki bodo prileteli naravnost iz Anglije, in
je odlična alternativa jezikovnim tečajem v tujini. Preko zabavnih poučnih aktivnosti
bodo dijaki teden dni (šest učnih ur na dan) obkroženi z angleškim jezikom in
britansko kulturo. Dijaki po tečaju govorijo angleško bolj tekoče, bolj samozavestno,
imajo pa tudi več motivacije za pogovor v angleškem jeziku.
Mentorica mag. Simona Brečko
ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA »EPI READING BADGE«
Epi tekmovanja so najbolj priljubljena in množična bralna tekmovanja v tujih jezikih,
na katerih sodelujejo dijaki z vseh koncev Slovenije. Namenjena so v prvi vrsti tistim,
ki so talentirani na področju angleščine in si od pouka želijo več in/ali pri rednih urah
pogrešajo določene vsebine. Seveda pa k branju vabimo tudi vse ostale, ki si želijo
tovrstnega izziva. K prijavi vabimo vse dijake, razen zaključnih letnikov.
Cilji sodelovanja so spodbujanje dijakov k branju književnih del v angleščini,
razvijanje bralnih spretnosti in izboljšanje besednega zaklada.
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V oktobru 2016 bodo dijaki izvedeli, katera dela je potrebno prebrati (običajno so
to tri knjižice), kdaj bodo na voljo v knjižnici, kaj lahko pričakujejo na tekmovanju,
dobili pa bodo tudi nekaj nasvetov za lažje in učinkovitejše branje. V februarju

2017 se bodo lahko udeležili posvetovalnih uric pri mentoricah, kjer bodo dobili
odgovore na morebitna vprašanja, ki se bodo pojavila med branjem. V mesecu
marcu se bodo udeležili tekmovanja, ki se bo odvijalo na šoli. Teden ali dva kasneje
jih bomo seznanile z rezultati, konec šolskega leta pa bodo prejeli priznanja,
najboljši srebrna in zlata.
				
Mentorice: Simona Tadeja Ribič, Lucija Bratina Pešec,
mag. Simona Brečko in mag. Marijana Marinšek
TEKMOVANJA V ZNANJU ANGLEŠČINE IN NATEČAJI
Dijakov, katerih angleščina je na zavidljivo visoki ravni, je vedno več, zato tudi
učiteljice tujih jezikov iščemo nova področja, na katerih se bodo lahko dokazovali
in bogatili svoje znanje in spretnosti. V letošnjem šolskem letu bomo dijakom
ponudile možnost sodelovanja na celi seriji tekmovanj in najmanj dveh natečajih:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

šolsko tekmovanje Poliglot za dijake 3. letnika SSI in 2. letnika PTI
šolsko tekmovanje Poliglot 3 za dijake vseh letnikov poklicnih programov
državno tekmovanje Poliglot
državno tekmovanje Poliglot 3
IATEFL-ovo regijsko (in v primeru uspeha tudi državno) tekmovanje za dijake 3. letnika SSI
IATEFL-ovo državno tekmovanje za dijake 2. letnika SSI
mednarodno tekmovanje – Hippo International English Language Competition
srednješolski natečaj za najboljši haiku v angleškem jeziku
literarni natečaj v angleščini “Bodi pisatelj”, ki ga razpisuje Pionirski dom
Mentorice: Simona Tadeja Ribič, Barbara Škorc,
Lucija Bratina Pešec, mag. Simona Brečko in mag. Marijana Marinšek

NEMŠKO BRALNO TEKMOVANJE PFIFFIKUS
Pod okriljem Centra Oxford bomo, kot že nekaj let do sedaj, v marcu 2017 izvedli
nemško bralno tekmovanje Pfiffikus. Od novembra 2016 do marca 2017 bodo dijaki
prebirali knjige za bralno tekmovanje, ki poteka na dveh zahtevnostnih stopnjah.
Na osnovni stopnji prebirajo dijaki knjige na stopnji A1-A2, na višji stopnji pa se
posvetijo knjigam na stopnji A1-B2. Preko spleta poskušajo tekmovalci v 60 minutah
rešiti naloge, ki se navezujejo na prebrane knjige. Najboljši tekmovalci prejmejo
nagrade, priznanja in pohvale Centra Oxford. Najboljši pa se potegujejo še za
zanimive nagrade (potovanja in knjižne nagrade).
Dijaki razvijajo bralno zmožnost v nemškem jeziku in se tako zavejo pomembnosti
branja pri učenju tujega jezika. Z načinom dela dijakom približamo nemško literaturo
in jih tako spodbudimo k samostojnemu branju nemške književnosti v prihodnosti.
							

Mentorica mag. Simona Brečko
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TEKMOVANJE IZ GEOGRAFIJE
Vsi, ki si želite novih izzivov in uživate v geografskih vsebinah, ste vabljeni na
tekmovanje iz geografije. To je sestavljeno iz pisnega in terenskega dela. Tema
letošnjega tekmovanja je Naravne danosti sopogojujejo gospodarstvo pokrajine.
Mentorica Danica Mikola
TEKMOVANJE IZ FIZIKE
Dijaki pridobijo dodatna fizikalna znanja in veščine ter poglobijo razumevanje
njim znanih vsebin, kar je potrebno za uspešno sodelovanje na srednješolskih
tekmovanjih iz fizike. Šolsko tekmovanje je 8. 3. 2017, regijsko pa 17. 3. 2017.
Mentor Klemen Zidanšek
LOGIKA
Logika je znanost o pravilnem sklepanju. Tradicionalno je logika filozofska disciplina,
v 19. stoletju pa je postala tudi del matematike in kasneje računalništva. Namen
tekmovanja iz logike je spodbujanje k raziskovanju in učenje logičnega razmišljanja
ter odločanja, kar postaja ena najbolj pomembnih sposobnosti in veščin sodobnega
človeka na vseh področjih dela in življenja.
Ne glede na to, ali že imate izkušnje s tekmovanj iz logike ali pa vam je logika kot
tekmovalna vsebina tuja, se nam to leto pridružite – na krožku in/ali tekmovanju.
Mentorica Brigita Mastnak
MOBILNI ROBOTI
RoboCup je svetovno priznano tekmovanje mladih, navdušenih nad robotiko.
Tekmovanje se deli v štiri kategorije: robotski ples, robotski nogomet in dve
kategoriji reševanja preživelih iz razbitin.
Interesna dejavnost bo temeljila na izdelavi mobilnih robotov, namenjenim tekmovanju v
zgoraj omenjenih kategorijah. Dijaki spoznajo celoten postopek izdelave robota od začetne
ideje preko snovanja, konstruiranja, programiranja in končne izdelave mobilnega robota.
Začetna razvojna faza temelji na izdelavi mobilnih robotov s pomočjo Lego
Mindstorms EV3-kompletov, ki omogočajo popolnoma vodeno in strokovno
podprto izdelavo najrazličnejših robotov. Ob uporabi Lego sistemov lahko dijaki
izbirajo tudi izdelavo samostojnega robota s pomočjo mikroračunalnika, 3D
sestavnih delov in ustrezno podprtega računalniškega algoritma.
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Zaključni projekt interesne dejavnosti je izdelava popolnoma svojega mobilnega
robota, namenjenega tekmovanju RoboCup Junior ki se ga bomo udeležili v začetku
meseca maja na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze
v Mariboru. V naslednjem šolskem letu se bomo kot prvouvrščeni na aktualnem
državnem prvenstvu v kategoriji RoboCup Junior udeležili svetovnega prvenstva v
Nagoyi na Japoskem.
Mentorja: Robert Ojsteršek in Matej Veber
BIG U
Vsak bi rad bil velik v svojih dejanjih, v svojem znanju, delu, odnosih …, ta želja
pogosto pride šele z odraščanjem, a tudi mladi že vse pogosteje slutijo in se
zavedajo, da je njihova veličina nekaj, česar se lahko naučijo, njihov uspeh na
katerem koli področju pa stvar volje, motivacije, pripravljenosti za delo in podobno.
Uspeh je torej stvar samega posameznika in ne toliko zunanjih okoliščin. Zato želimo
našim dijakom ponuditi možnost za učenje veščin, ki jih bodo naredile Velike (BIG
U v prevodu pomeni «velik ti«). V ta namen pripravljamo predavanja in srečanja z
uspešnimi posamezniki.
Mentorica Mateja Zorko Pavšar
MEDIJSKA PODPORA
Iščemo skupino prizadevnih dijakov, ki bodo v tem šolskem letu predstavljali
nepogrešljivo pomoč iz ozadja. Za različne šolske prireditve potrebujemo skupinico
dijakov multipraktikov, ki bo znala izdelati in upravljati s Power Point predstavitvami,
ki bo prireditve fotografirala, fotografije pripravljala za takojšnjo objavo in o
prireditvah tudi poročala.
Mentorja: Edvard Došler in Suzana Slana

STROKOVNA EKSKURZIJA V ANGLEŠKO GOVOREČO DRŽAVO
Ker se naši dijaki učijo več tujih jezikov, se bodo lahko udeležili različnih večdnevnih
strokovnih ekskurzij v tuje govoreče dežele, kjer si bodo lahko ogledali zanimivosti
in novosti s svojega strokovnega področja, hkrati pa bodo spoznali kulturnozgodovinske znamenitosti različnih tujih dežel in preizkusili svoje znanje tujih jezikov.
Aktiv tujih jezikov
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SPOZNAVANJE KULTURNE DEDIŠČINE SLOVENIJE IN SOSEDNJIH DEŽEL
Dijaki bodo na strokovno vodenih ekskurzijah spoznali kulturno in naravno dediščino
Slovenije, Avstrije, Italije in Nemčije. Ogledali si bomo številne razstave doma in
v tujini. Spoznali bodo kulturne, naravne, zgodovinske, geografske in jezikovne
značilnosti dežel, ki jih bomo obiskali.
Mentorji: Darja Povše, Dragomira Kunej, Marko Radosavljević
MEHATRONSKI SISTEMI V SODOBNIH PROIZVODNIH PROCESIH
V okviru izbrane interesne dejavnosti bodo dijaki spoznali mehatronske sisteme v
večjih proizvodnih sistemih v tujini. Ogledali si bodo avtomatizirano proizvodnjo
v podjetjih, kot so kot so BMW, Audi, Man, Kuka in podobnih. Poleg tega bodo
spoznali utrip tujih mest in vpliv tehnologije na sodobno življenje globalno.
					

Mentorja: Matej Veber in mag. Andro
Glamnik

ČEBELARSTVO
Interesna dejavnost je namenjena ljubiteljem narave in čebel. Dijaki se bodo
seznanili z življenjem čebele in medonosnimi rastlinami. Svetovni trend čebelarjenja
gre v smer urbanega čebelarjenja oz. čebelarjenja v mestu. Tako imamo v Sloveniji
čebelnjake na strehi parlamenta in Cankarjevega doma.
Obseg dejavnosti zajema postavitev mini šolskega čebelnjaka na strehi Šolskega
centra Celje, osnove urbanega čebelarjenja v mestu in tehnologijo čebelarjenja
v nakladnem panju. Udeleženci bodo lahko na šolskem čebelnjaku praktično
preizkusili svoje znanje in spretnosti. V spomladanskih mesecih bo sledil ogled
večjega čebelarstva in praktični prikaz čebelarjevih opravil med letom.
Mentor Žan Podbregar
ROBOTIKA ZA BISTRE GLAVE
Roboti so nepogrešljiv del sodobnih avtomatiziranih in fleksibilnih proizvodnih
procesov.
V okviru izbrane interesne dejavnosti bodo dijaki spoznali osnove industrijske
robotike in način programiranja industrijskih robotov. Ugotovili bodo, da je za
delovanje robota potrebno veliko znanja in bistrih glav.
Mentorja: Matej Veber in mag. Andro Glamnik
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3D-TEHNOLOGIJE
Dijaki bodo spoznali tehnologijo izdelave hitrih modelov od ideje do izdelka.
Spoznali bodo hitro prototipiranje s 3D-tiskalnikom in tehnologijo odvzemanja
materiala z robotom. Poleg tega bodo spoznali povratno inženirstvo oz. metodo
optičnega branja s 3D-čitalcem.
Mentorja: Matej Veber in mag. Andro Glamnik
3D-OBLIKOVANJE
Organizirali bomo začetni tečaj oblikovanja s programsko opremo Cinema 4D
(C4D). Tečaj je namenjen vsem, ki želijo razumeti, kako nastajajo fantastični svetovi
v filmih in se želijo naučiti osnov kreativnega izražanja s pomočjo tega močnega
orodja. Na tečaju bomo spoznali osnove modeliranja, izdelave materialov,
teksturiranja in osvetljevanja.
Mentor Marko Radosavljević
MODELIRANJE Z IZDELAVO INOVATIVNIH IZDELKOV IN NAPRAV
V okviru interesnih dejavnosti bodo dijaki spoznali osnove modeliranja s
programskim orodjem Creo Elements/Pro (Pro/ENGINEER - PTC) in postopek
izdelave naprave do končnega izdelka. Vsebina spodbuja ustvarjalnost dijakov pri
izdelavi inovativnih izdelkov. Dijaki bodo uporabili znanja s področja modeliranja,
strojne obdelave in krmiljenja. Delo bomo popestrili z ogledi podjetij (EMOOrodjarna, Libela ELSI, Gorenje ...) in sejmov.
Mentorji: Anton Ovtar, Stevo Romanić in Edi Došler
OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE – OVE
OVE vključujejo: biomaso, vetrno energijo, sončno energijo, plimovanje,
geotermalno energijo in hidroenergijo. Pri krožku bodo dijaki spoznavali vse
vrste OVE, ki se pridobivajo iz narave, izdelovali bodo sheme, s pomočjo katerih
bi lahko izkoriščali te vrste energije (npr. sončno): kolektorje in sončne celice, ki
se uporabljajo za pridobivanje sanitarne vode in električne energije. Iskali bodo
različne članke v elektronskih medijih in jih predstavljali (oblikovali bodo plakate,
izdelovali kolektorje SSE). Delo bomo popestrili z ogledi (Merksche, Toplarna
Celje, Energetika Vransko, KIV Vransko, itd.), na katerih bomo spoznali praktično
izkoriščanje te energije v domačem okolju.
Mentorji: Jože Žogan, Jože Prezelj, Anton Ovtar, Franc Horjak
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FOTOGRAFIJA ZA RAZLIČNE MEDIJE
Delavnica je namenjena dijakom, ki želijo izpopolniti svoje znanje s področja
fotografiranja in obdelave fotografij z računalniškimi programi za različne medije,
spoznati možnosti izdelave fotomontaže in retuše fotografij ter izostriti občutek za
izvirno fotografijo. Poudarek bo predvsem na praktičnem delu. Zaradi specifičnosti
področja je število dijakov omejeno. Zaželena je dobra volja in ljubezen do fotografije.
Mentor David Korošec
MULTIMEDIJSKI INTERAKTIVNI DOGODEK
Spoznali bomo načine in pristope k organizaciji medijskih dogodkov. K sodelovanju
bomo povabili uspešna slovenska podjetja, ki bodo predala znanja s področij
scenografije, osvetlitve, video sten in podobno.
Mentor mag. Peter Arlič
FILMSKA DEJAVNOST
Dijaki kažejo precejšnje zanimanje za filmsko dejavnost, zato jim bomo omogočili
več izkušenj in bolj poglobljeno znanje tudi na tem področju. Dijaki bodo posneli
nekaj kratkih filmov, s katerimi bomo sodelovali na DIFIfestu ali kakšnem drugem
festivalu.V načrtu je snemanje tudi kratkega filma Kupljen ( konec leta 2016).
Mentorji: Alen Pavšar, Marko Radosavljević in Mateja Zorko Pavšar
SPLETNA TELEVIZIJA VI-TV
Delo na spletni televiziji bomo razdelili na dva segmenta, in sicer:
- snemanje, montaža
- novinarsko delo
Dijake bomo glede na njihov interes razdelili v dve skupini in z njima v prvi fazi
(učenje osnov) delali ločeno, potem pa jih skušali čimprej povezati oziroma združiti v
time (novinar, snemalec, montažer).
Delo si bomo sicer zastavili malo drugače in več časa posvetili vzgoji ter
izobraževanju novih novinarjev, snemalcev ter montažerjev. Ker delo v medijih
zahteva ogromno časa in predvsem volje, bomo ožjo ekipo sestavili s pomočjo
avdicije. Dijaki, ki bodo izkazali resen namen za delo in učenje preko tega medija,
bodo dobili možnost, da se priključijo že obstoječi ekipi VI–TV. Starejši dijaki, ki že
imajo nekaj znanja in izkušenj, bodo ob pomoči mentorjev počasi v delo vpeljali
nove kandidate.
42

Manj časa bomo posvetili pripravi oddaj sestavljenih iz več prispevkov/reportaž, saj
bomo tako lahko krajše izdelke/vsebine ažurneje objavljali na portalu. Naš cilj bo
usmerjen predvsem v to, da bodo dijaki čim več in čim pogosteje snemali na terenu,
saj je tako učenje tudi najbolj učinkovito.
Ostaja pa cilj in želja, da medijsko pokrivamo tudi večje dogodke, ki so vezani
bodisi na Celje ali na Šolski center Celje ter jih objavljali na VI-TV:
3 KONS (oktober 2016)
VI-TV šov (december 2017)
VI- POLIS (marec 2017)
MODNI NAVDIHI (november 2016 in marec 2017)
PRIREDITEV OB PRAZNIKU MESTNE OBČINE CELJE (april 2017)
Ker se med šolskim letom na nas obračajo določene institucije z željo po
sodelovanju, se bomo odzivali glede na naše možnost in vsebinski interes glede na
našo ciljno publiko.
Mentorja: Alen Pavšar in Mateja Zorko Pavšar
PEVSKI ZBOR ŠOLSKEGA CENTRA CELJE
Stalne dejavnosti zbora bodo: izpopolnjevanje vokalne tehnike posameznikov in
skupine, korepetiranje programa, oblikovanje zvoka zbora, priprava programa (za
tekmovanja, samostojne koncerte, revije, priložnostne nastope) in nastopi.
Druge dejavnosti: avdicije za pridobitev novih pevcev (september), tridnevne
intenzivne pevske vaje zunaj zavoda (oktober, marec), enodnevne intenzivne vaje
pred tekmovanji in koncerti, božično-novoletni koncert in letni koncert v Narodnem
domu. Zborovodkinja je Andreja Ocvirk, strokovno pomaga Boštjan Korošec,
organizatorici zbora Katarina Obreza in Tjaša Verdev.
Organizatorici zbora: Katarina Obreza in Tjaša Verdev
LJUBITELJI KONCERTOV KLASIČNE GLASBE
Dijaki - ljubitelji glasbe bodo na večernih koncertih v Celju, Žalcu, Mariboru,
Ljubljani … spoznavali lepote klasične glasbe. Na njih ne manjka niti zabavno
obarvanega programa, filmske glasbe, glasbe iz muzikalov, priredb znanih melodij
ali najlepših skladb iz glasbene zakladnice klasične glasbe. Koncerti so skrbno
izbrani (upoštevali bomo interes ljubiteljev koncertov), primerni za srednješolsko
populacijo in cenovno ugodni. Po koncertih se bomo o njih pogovarjali, izmenjali
mnenja in jih kritično ocenili. Dijaki se prostovoljno odločajo za obiske posameznih
koncertov. Za vsak koncert imajo priznanih 6 ur interesnih dejavnosti. Zainteresirani
dijaki se čim prej v septembru javijo v kabinetu E-12, kjer pustijo kontaktni naslov za
obveščanje oz. vabila.
Mentorica Metka Jagodič Pogačar
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LJUBITELJI MUZIKALOV, BALETA, OPERE …
Dijaki, ki jih zanima glasbeno gledališče, si bodo organizirano ogledali izbrane
predstave glasbenega gledališča: muzikalov, baletnih predstav, operet ali oper.
Ob tem bomo spoznavali kulturni utrip mest, kamor se bomo odpeljali in si
ogledali njihove glavne znamenitosti: Ljubljane, Maribora, Velenja, Žalca ali celo
Zagreba, Dunaja… Na predstave se bomo predhodno pripravili, po ogledu bomo
izmenjali mnenja in jih kritično podoživeli. Dijaki se prostovoljno odločajo za obiske
posameznih ponujenih predstav. Za vsako predstavo imajo priznanih 6 ur interesnih
dejavnosti. Zainteresirani dijaki se čim prej v septembru javijo v kabinetu E-12, kjer
pustijo kontaktni naslov za obveščanje oz. vabila.
Mentorica Metka Jagodič Pogačar
INSTRUMENTALISTI ŠCC
Dijaki, ki so ali še obiskujejo glasbeno šolo in znajo igrati na katerikoli instrument,
lahko sodelujejo z ostalimi instrumentalisti ŠC Celje. Skupaj pripravljamo program
različnih glasbenih zvrsti (od zabavne do klasične glasbe) v najrazličnejših zasedbah,
s katerim se predstavljamo na javnih prireditvah za šolo in izven. Dijaki morajo imeti
instrumente doma, saj jih v šoli nimamo. Tudi letos bi želeli nadaljevati z delom
šolskega benda. Zainteresirani dijaki se čim prej v septembru javijo v kabinetu E-12,
kjer pustijo kontaktni naslov za obveščanje o nastopih in vajah oz. vabila na vaje.
Mentorica Metka Jagodič Pogačar
LJUBITELJI PETJA OB ŽIVI ALI POSNETI GLASBI
Dijake, ki jih odrski glasbeni nastopi veselijo in zanje ne najdejo priložnosti, vabim,
da se nam pridružijo. Skupaj bomo pripravljali solistične pevske točke ob posneti ali
živi spremljavi dijakov za različne potrebe šole: sodelovanje na nastopih in proslavah
na šoli in izven, sodelovanje pri projektih šole, nastopanje za dijake, snemanje za
potrebe naše VI-TV… Zainteresirani dijaki se čim prej v septembru javijo v kabinetu
E-12, kjer pustijo kontaktni naslov za obveščanje oz. vabila na vaje.
Mentorica Metka Jagodič Pogačar
ADRENALIN
Zanimanje za sprostitev adrenalina ne pojenja. Zaradi velikega zanimanja po zimskih
aktivnostih v minulih letih, kjer nismo mogli ustreči vsem, nadaljujemo tudi v novem
šolskem letu, predvidoma v februarju, z obiskom smučarskega centra v Avstriji.
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Mentor Bojan Klakočer

ŠOLSKA ŠPORTNA TEKMOVANJA
Izbor šolskih reprezentanc bo v individualnih in kolektivnih športnih panogah
v atletiki, nogometu, rokometu, košarki, odbojki, odbojki na mivki, smučanju in
deskanju na snegu, gorskem kolesarjenju, športnem plezanju, judu, lokostrelstvu in
streljanju z zračno puško. Z dijaki se bomo pripravljali na tekmovanja po razpisanih
terminih tekmovanj in pred tekmovanji trenirali.
Mentorji pri individualnih in ekipnih športnih panogah na ŠCC:
Igor Gobec: streljanje z zračno puško, judo, lokostrelstvo;
Barbara Dvoršek: veleslalom in deskanje na snegu;
Jernej Jančič: športno plezanje, judo, gorsko kolesarjenje.
Mentorji pri ekipnih in individualnih športnih panogah na Srednji šoli za strojništvo,
mehatroniko in medije:
Barbara Dvoršek: odbojka dijakinje;
Peter Peršič: rokomet, odbojka dijaki;
Boštjan Jeraša: nogomet;
Hrvoje Fižuleto: atletika, kros, košarka.
Izbori reprezentanc in treningi bodo potekali ob sredah osmo učno uro vse šolsko leto.
Mentorji: Barbara Dvoršek, Peter Peršič, Boštjan Jeraša in Hrvoje Fižuleto
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PODČRTANO V PRAVLINIKIH
PREHRANA - PRAVILA ŠC CELJE
ZAKONSKA PODLAGA
Zakon o šolski prehrani (Ur. l. RS št. 3/2013),
Zakon za uravnoteženje javnih financ –ZUJF (Ur. l. RS št. 40/2012)
Šolska pravila šol ŠC Celje (objavljena na spletni strani ŠC Celje in posameznih šol)
PREHRANA NA ŠC CELJE
ŠC Celje ima že vrsto let dobro organizirano toplo prehrano. Dijaki imajo na voljo
vsaj dva različna menija, od katerih je eden vegetarijanski. Poskrbljeno je tudi za
dijake z različnimi dietami. Glede diete se dijak na podlagi zdravniškega potrdila
sam dogovori v kuhinji.
CENA MALICE
Cena malice v šolskem letu 2016/2017 znaša 2,42 EUR.
SUBVENCIONIRANA MALICA pripada tistim dijakom, ki so prijavljeni na malico in
ki imajo poprečni mesečni dohodek na družinskega člana:
- do 42 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji − pripada jim polna subvencija
malice oz. brezplačna malica;
- nad 42 do 53 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji (peti razred otroškega
dodatka) − pripada jim subvencija malice v višini 70 % cene malice, dijak plača
0,73 EUR;
- nad 53 do 64 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji (šesti razred otroškega
dodatka) − pripada jim subvencija malice v višini 40 % cene malice, dijak plača
1,45 EUR.
Do polne subvencije oziroma brezplačne malice so upravičeni tudi dijaki, ki so
nameščeni v rejniško družino. Podatke o namestitvi dijaki posredujejo svetovalni
službi.
Podatke o višini subvencije šola pridobi iz CEUVIZ-a. Dijakom oziroma njihovim
staršem ni potrebno oddajati vloge za subvencijo malice na Centru za socialno
delo, razen:
- če družina ne razpolaga z odločbo o otroškem dodatku ali državno štipendijo, ker
vloge niso vložili ali otroški dodatek prejemajo v tujini;
- če polnoletni dijaki nimajo odločbe o državni štipendiji in jim odločba o otroškem
dodatku preneha s polnoletnostjo;
- če je polnoletnim dijakom zaradi preseganja cenzusa (imajo več kot 53 % neto
povprečne plače v RS) državna štipendija zavrnjena, bili bi pa upravičeni do 40 %
subvencije za malico (gre za razkorak med državno štipendijo in malico).
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Vloga:
- na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve
- na spletni strani pristojnega Centra za socialno delo
- v knjigarni
SEZNAM DIJAKOV, prijavljenih na malico
Prvi šolski dan razredniki seznanijo dijake s prejeto prijavo. Seznam prijavljenih
dijakov pripravi tajništvo posamezne šole.
PRIJAVA (če se še niso prijavili in želijo malicati)
- Dijaki se na šolsko malico prijavijo s predpisanim obrazcem, ki ga 1. šolski dan
dobijo pri razredniku, med šolskim letom v tajništvu šole ali na spletni strani šole;
- Izpolnjen in podpisan obrazec oddajo 1. šolski dan razredniku, med letom pa v
tajništvo šole.
- Prijava se lahko odda kadarkoli med šolskim letom (po oddani prijavi v tajništvu,
dijaki dobijo obesek (plačilo kavcije 4 €), ki ga registrirajo v kuhinji na svoje ime.
Uporabniško ime in geslo dobijo naslednji dan po prijavi pri organizatorju šolske
prehrane.
- Če je prijava oddana do 10. ure, dijak začne prejemati obrok naslednji dan.
ODJAVA (če želijo preklicati prijavo na malico)
Dijak odda pisno izjavo v tajništvo šole (obrazec za preklic dobijo 1. šolski dan pri
razredniku, med šoskim letom v tajništvu šole ali na spletni strani šole).
ELEKTRONSKI  NOSILCI (obesek)
Ob začetku šolanja dijak kupi elektronski nosilec (obesek) za malico in ga uporablja
do konca šolanja.
Če ga dijak med tem časom izgubi, mora v tajništvu posamezne šole kupiti novega.
Cena obeska je 4 €.
1. letniki
- Prvi dan pouka razredniki prijavljenim dijakom razdelijo obeske, uporabniška
imena in gesla. Ob prejetju obeska se mora dijak podpisati na seznam. Razredni
blagajnik pobere za vsak obesek 4 € ter denar s seznamom odda v tajništvo šole.
Ostali letniki
- Dijaki, ki imajo obeske in se v tem šolskem letu ne bodo prehranjevali, jih lahko
vrnejo v tajništvo šole. Ob vrnitvi dobijo povrnjeno kavcijo v višini 4 €.
- Dijaki, ki bodo malicali in že imajo obesek, morajo preveriti lastništvo svojih
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obeskov v kuhinji na monitorju (popravke izvaja kuhinja). Če obesek ne deluje
pravilno, ga dijak zamenja v tajništvu šole.
PLAČILO MALIC se izvaja z nalaganjem denarja na MALCOMAT in ne preko
položnic.
Navodila za uporabo
- Predplačniški sistem – dijaki naložijo denar na malcomatu s svojim obeskom (denar
morajo naložiti vsi dijaki razen tistih, ki imajo 100 % subvencijo).
- Dijaki, ki imajo 100 % subvencionirano malico, naložijo denar na malcomat le
v primeru, da želijo jesti še drugo hrano (prigrizki, kosilo), kot jim pripada s
subvencijo.
- Dijaki, ki jedo na dveh lokacijah, naložijo denar na obeh lokacijah (na obesku imajo
dva ločena računa).
MESTA ODJEMA MALICE
- Dijaki, ki so vpisani v šole in oddelke, ki imajo večinsko izvedbo pouka na lokaciji
Pot na Lavo 22, v okrepčevalnici Slorest.
- Dijaki, ki so vpisani v šolo in oddelke, ki imajo večinsko izvedbo pouka na lokaciji
Ljubljanska 17, v Dijaškem domu Celje.
- Dijaki, ki so vpisani v šolo in oddelke, ki imajo večinsko izvedbo pouka na lokaciji
Kosovelova 12, na I. OŠ.
PRIJAVA NA OBROK
Dijaki, ki so oddali prijavo za šolsko prehrano, so avtomatsko prijavljeni na 1. menu,
lahko pa ga spremenijo.
SPREMEMBA MENUJA
- preko spletne aplikacije (http//prehrana.sc-celje.si)
- na terminalu v jedilnici ponudnika šolske prehrane
ODJAVA OD OBROKA ZA DOLOČEN DAN ALI DOLOČENO OBDOBJE
V primeru svoje odsotnosti od pouka dijaki morajo odjaviti naročeni obrok
najkasneje do osme ure zjutraj za tekoči dan. Če dijaki ne prevzamejo in ne odjavijo
obrokov, jih morajo v celoti plačati. Za neodjavljene in neprevzete obroke bo
šola do 15. v mesecu izstavila položnico za prejšnji mesec. Dijak se lahko odjavi na
naslednje načine:
- preko spletne aplikacije (http//prehrana.sc-celje.si),
- s SMS-sporočilom na tel. številko 051 661 686 – v sporočilu je potrebno navesti
ime in priimek, razred in datume, za katere dijak odjavlja obroke,
- preko e-pošte na naslovu prehrana@sc-celje.si; v sporočilu je potrebno navesti ime
in priimek, razred in datume, za katere dijak odjavlja obroke.
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PRAVILNIK O OCENJEVANJU ZNANJA V SREDNJIH ŠOLAH IN
ŠOLSKA PRAVILA O OCENJEVANJU ZNANJA
Javnost ocenjevanja znanja
Učitelj zagotavlja javnost ocenjevanja znanja tako, da dijake ob začetku izvajanja
predmeta oziroma programske enote v šolskem letu seznani z:
– učnimi cilji,
– obsegom učne vsebine,
– oblikami in načini ocenjevanja znanja,
– merili za ocenjevanje znanja,
– dovoljenimi pripomočki.
Pravila ocenjevanja znanja in seznanitev z oceno
Ustno ocenjevanje
- Izvede se najmanj enkrat v šolskem letu, razen če je z učnim načrtom oziroma
katalogom znanj določeno drugače oziroma določi drugače ravnatelj iz utemeljenih
razlogov.
- Učitelj oceni dijakovo znanje takoj po končanem izpraševanju.
Pisno ocenjevanje
- Z roki za pisno ocenjevanje znanja seznani učitelj dijake najpozneje pet delovnih
dni po sprejetju načrta ocenjevanja znanja.
- Na pisnem izdelku je navedeno število točk za posamezno nalogo in meje za
ocene.
- Dijak lahko piše za oceno največ tri pisne izdelke na teden in enega na dan.
- Učitelj s preverjanjem znanja ugotavlja doseganje učnih ciljev, ki so predmet
ocenjevanja znanja. Preverjanje se izvaja praviloma po obravnavi učne snovi,
vendar najpozneje pred pisnim ocenjevanjem znanja
- Če je več kot ena tretjina pisnih izdelkov ocenjena negativno, se ocenjevanje
enkrat ponovi, razen za tiste dijake, ki so prvič pisali pozitivno in tega ne želijo.
Vpišeta se obe oceni.
- Pisanje pisnih izdelkov za oceno štirinajst dni pred ocenjevalno konferenco ni
dovoljeno, razen če dijak ponavlja pisni izdelek oziroma ga piše na lastno željo. Če
dijak piše pisni izdelek na lastno željo, zapiše soglasje na pisni izdelek.
- Pri ocenjevanju znanja pisnih in drugih izdelkov učitelj dijaka oceni najpozneje v
sedmih delovnih dneh po tem, ko jih dijak odda. Ravnatelj lahko iz utemeljenih
razlogov za posamezno ocenjevanje določi drug rok.
- Po ocenitvi pisnih izdelkov učitelj omogoči dijaku vpogled v pisni izdelek.
- Učitelj izroči dijaku ocenjene izdelke po petih dneh oziroma najpozneje v tridesetih
dneh po vpisu ocene v redovalnico. V ocenjenih pisnih izdelkih učitelj ustrezno
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označi napake, da dijak lahko prepozna pomanjkljivosti v svojem znanju. Dijak ima
pravico do obrazložitve ocene.
- Dijak, njegovi starši oziroma drug zakoniti zastopnik oziroma pooblaščeni vzgojitelj
v dijaškem domu) lahko v času do izročitve pisnih izdelkov, pisno zahteva vpogled
v pisni izdelek oziroma fotokopijo izdelka.

Izpiti (vrste izpitov, omejitve, potek)
- Dopolnilni izpit opravlja dijak, ki do zaključka pouka pri predmetu oziroma
programski enoti ni bil ocenjen.
- Popravni izpit opravlja dijak iz predmetov oziroma programskih enot, kjer ima ob
zaključku pouka nezadostno oceno.
- Predmetni izpit pri predmetu oziroma izpit pri programski enoti opravlja dijak, ki
hitreje napreduje, izboljšuje končno oceno predmeta oziroma programske enote ali
se želi vpisati v drug izobraževalni program.
- V spomladanskem izpitnem roku lahko dijak opravlja največ dva izpita. Ravnatelj
lahko iz utemeljenih razlogov dovoli v tem roku opravljati tudi več izpitov.
- Na isti dan lahko dijak opravlja največ izpit ali dele izpita iz enega predmeta.
- Dijak mora opraviti dopolnilni izpit pred popravnim izpitom.
- Pri ustnem delu izpita in zagovoru izprašuje izpraševalec. Šolska izpitna komisija
oceni dijaka na obrazložen predlog izpraševalca. Če se izpit opravlja po delih,
predsednik šolske izpitne komisije dijaka obvesti o končni oceni takoj po končanem
zadnjem delu izpita.
- Pri ustnem izpitu se pripravi vsaj pet izpitnih listkov več, kot je dijakov v skupini, ki
opravljajo izpit. Vsak dijak izbere izpitni listek in ima pravico do ene menjave. Izpitni
listki z vprašanji, na katera je dijak odgovarjal, se vrnejo v komplet izpitnih vprašanj.
- Pisni izpit oziroma pisni del izpita traja najmanj 45 in največ 90 minut.
- Izpitni nastop traja največ 45 minut (ena pedagoška ura).
- Izdelava izdelka oziroma storitve skupaj z zagovorom lahko traja največ šest
pedagoških ur.
- Ustni del izpita, zagovor izdelka oziroma storitve traja največ 20 minut. Dijak ima
po dodelitvi vprašanja pravico do 15-minutne priprave na ustni izpit oziroma ustni
del izpita.
Splošni učni uspeh, izboljševanje ocen
Dijak doseže:
- odličen splošni uspeh, če je najmanj pri polovici predmetov ocenjen z oceno
odlično (5), pri ostalih pa z oceno prav dobro (4),
- prav dober učni uspeh, če je najmanj pri polovici predmetov ocenjen z oceno prav
dobro (4), pri ostalih pa z oceno dobro (3),
- dober učni uspeh, če je najmanj pri polovici predmetov ocenjen z oceno dobro (3),
pri ostalih pa z oceno zadostno (2),
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- zadosten učni uspeh, če je pri več kot polovici predmetov ocenjen z oceno
zadostno (2), pri ostalih pa z oceno pozitivno.
Če gre za odstopanje od zgoraj navedenih meril, se pri določanju splošnega uspeha
upošteva dijakovo znanje in napredek, prizadevnost, delavnost in samostojnost
v vzgojnem in izobraževalnem procesu ter odnos do izpolnjevanja obveznosti.
Splošni uspeh na predlog razrednika, učitelja, ki dijaka poučuje ali ravnatelja, določi
oddelčni učiteljski zbor, v izobraževanju odraslih pa strokovni aktiv.
Dijak lahko po uspešno opravljenem predzadnjem oziroma zaključnem letniku
enkrat izboljšuje oceno enega ali več predmetov oziroma programskih enot
posameznega letnika, in sicer:
- v predzadnjem letniku od konca pouka do zaključka tekočega šolskega leta
oziroma do vključitve v zadnji letnik izobraževanja,
- v zaključnem letniku od konca pouka do začetka opravljanja zaključka
izobraževanja.
Pri določitvi končne ocene predmeta oziroma programske enote se upošteva boljša
ocena.
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PRAVILNIK O ŠOLSKEM REDU IN ŠOLSKA PRAVILIH ŠOL ŠOLSKEGA
CENTRA CELJE

MOJE PRAVICE, DOLŽNOSTI IN PREPOVEDI
Kot dijak imam predvsem pravice do:
- 		 prisotnosti pri pouku,
- 		 kakovostnega pouka,
- 		 sprotne in objektivne informacije,
- 		 spoštovanja osebnosti,
- 		 upoštevanja individualnih in razvojnih posebnosti,
- 		 varnosti in zaščite pred vsemi oblikami nasilja,
- 		 enakopravnega obravnavanja, ne glede na spol, raso, etnično pripadnost,
		 veroizpoved, socialni status družine in druge okoliščine,
- 		 varnega, zdravega in vzpodbudnega delovnega okolja,
- 		 strokovne pomoči in svetovanja pri šolskem delu,
- 		 varovanja osebnih podatkov v skladu z zakonom in drugimi predpisi,
- 		 delovanja v skupnosti dijakov,
- 		 izražanja mnenja in posredovanja predlogov, povezanih z vzgojno-izobraževalnim
		 delom šole,
- 		 razgovora, zagovora in pritožbe v postopku ukrepanja
		in
- 		 govorilnih oziroma svetovalnih ur z učitelji,
- 		 uporabe dodatnih učnih pripomočkov in delovnih sredstev, ki jih zavod nudi
		 dijakom, kot sta npr. uporaba računalniške opreme ter dostop do interneta,
		 knjižnice, športnih površin in rekvizitov,
- 		 nadstandardnih storitev, opredeljenih z letnimi delovnimi načrti šol,
- 		 pomoči pri vodenju mape učnih dosežkov,
		ter
- 		 izdajanja šolskega časopisa, drugih gradiv, organizacije šolskih društev, šolskega
radia in drugo (s soglasjem ravnatelja),
- 		 udeležbe na protestih, ki jih organizira dijaška organizacija (o protestu pisno
		 obvesti ravnatelja najmanj pet delovnih dni pred protestom).
Na Šolskem centru Celje je prepovedano:
- 		kajenje v zgradbi zavoda in na njegovih površinah,
-		med poukom ŠVZ vstopanje v telovadnico v čevljih,
- uporaba parkirnega prostora za dijake in študente v času 6.00−15.00,
- naslanjanje koles in motorjev na zid zgradbe zavoda,
- uporaba mobitelov in osebnih naprav za povezovanje s podatkovnim in
52

telekomunikacijskim omrežjem v času pouka v vseh prostorih šole in drugih oblik
organiziranega vzgojno-izobraževalnega dela,
- povzročanje škode na premoženju zavoda ali premoženju delavcev zavoda in
ostalih udeležencev izobraževanja,
- snemanje ali fotografiranje brez dovoljenja učiteljev ali vodstva šol,
- uporaba dvigala (razen z dovoljenjem ravnatelja).
K pouku moram prihajati redno in pravočasno. Starši o vzroku odsotnosti dijaka
obvestijo šolo najkasneje v treh delovnih dneh od prvega dne odsotnosti.
Razrednik ne opraviči odsotnosti dijaka v naslednjih primerih:
- če se ne upoštevajo določila 14. člena Pravilnika o šolskem redu,
- če dijak brez dovoljenja učitelja ali razrednika zapusti pouk,
- če je dijak prisoten pri pouku le pri posameznem predmetu,
- če je dijaku začasno prepove prisotnost pri pouku zaradi kršitev šolskega reda.
Dijaku, ki onemogoča delo v razredu, lahko učitelj začasno prepove prisotnost pri
pouku. Za onemogočanje normalnega dela v razredu se štejejo:
- neprimeren odnos do dijakov, delavcev šole in drugih ljudi,
- neprimeren odnos do šolskega dela in premoženja,
- posedovanje predmetov in sredstev, ki ogrožajo varnost in zdravje ljudi ali varnost
premoženja,
- neupoštevanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu,
- nedovoljena uporaba mobitelov, računalnikov in drugih elektronskih pripomočkov.
Za kršitve se določajo alternativni ukrepi ali izrekajo vzgojni ukrepi.
Alternativni ukrepi so:
- pobotanje oziroma poravnava,
- poprava škodljivih posledic ravnanja,
- opravljanje dobrih del,
- premestitev v drug oddelek istega izobraževalnega programa.
Vzgojni ukrepi so:
- opomin,
- ukor razrednika,
- ukor oddelčnega učiteljskega zbora,
- ukor učiteljskega zbora,
- pogojna izključitev,
- izključitev.
Vzgojni ukrepi veljajo eno leto, razen izključitve, ki se praviloma izreče do konca
šolskega leta, največ pa še za naslednje šolsko leto.
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Škodo, ki je nastala na opremi iz malomarnosti, poravna povzročitelj.
Dežurstvo se opravlja med poukom od 8.00 do 14.35, ne glede na urnik dežurnega
dijaka, pri praktičnem pouku pa tudi v popoldanskem času do konca šolske ure, po
kateri v učni delavnici ni več dijakov, in sicer za dijake Srednje šole za strojništvo,
mehatroniko in medije pri vhodu v MIC ter na lokaciji Kosovelova ulica 12.
Izlete dijakov, ki niso določeni z izobraževalnim programom, šola predvidi v letnem
delovnem načrtu šole, kot svojo nadstandardno storitev na dneve, ki so s šolskim
koledarjem predvideni kot pouka prosti čas.

KAM PO NASVET IN POMOČ, ČE ...
… potrebujem nasvet pri pisanju seminarske naloge, raziskovalne naloge ipd.
http://www.sc-celje.si/knj/dejavnosti/Strani/KIZ.aspx
…. potrebujem učbenik,  knjigo, slovar,  atlas …, pa ne vem, kam in kdaj …
http://www.sc-celje.si/knj/Strani/default.aspx
… imam vprašanja o poklicni maturi (POM)
tajnica za POM Damjana Hundrić, kabinet D-18,
damjana.hundric@sc-celje.si, tel.: 428 58 43
http://www.sc-celje.si/sm/Poklicna%20matura/Strani/default.aspx,
http://www.ric.si/
… imam vprašanja o zaključnem izpitu (ZI)
tajnik za ZI Andrej Požlep, kabinet D-26,
andrej.pozlep@sc-celje.si, tel.: 428 58 48
http://www.ric.si/ostalo/zakljucni_izpiti/
… potrebujem pomoč pri učenju,  domačih nalogah  …
svetovalna delavka Pera KUNST, kabinet D-29,
pera.kunst@sc-celje.si, tel.: 428 58 49
svetovalna delavka Mateja ZORKO PAVŠAR, kabinet KB-8,
mateja.zorko.pavsar@sc-celje.si, tel.: 425 37 52
http://www.sc-celje.si/sm/svetovalna/Strani/default.aspx
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… si želim pogovora  o osebnih problemih, težavah v družini  …
svetovalna delavka Pera KUNST, kabinet D-29,
pera.kunst@sc-celje.si, tel.: 428 58 49
svetovalna delavka Mateja ZORKO PAVŠAR, kabinet KB-8,
mateja.zorko.pavsar@sc-celje.si, tel.: 425 37 52
http://www.sc-celje.si/sm/svetovalna/Strani/default.aspx
... potrebujem informacije o nadaljnjem izobraževanju
svetovalna delavka Pera KUNST, kabinet D-29,
pera.kunst@sc-celje.si, tel.: 428 58 49
http://www.sc-celje.si/sm/svetovalna/Strani/default.aspx

TELEFONSKI IMENIK
Šolski center Celje, centrala

428 58 00, 428 58 10

Ravnatelj Ludvik Aškerc

428 58 60

Pomočnik ravnatelja Igor Lah

428 58 48

Pomočnica ravnatelja Mojca Drev Uranjek

425 37 50

Tajništvo (Lava 22) Sonja Pungartnik

428 58 33

Tajništvo (Kosovelova 12)

425 37 51

Svetovalna delavka Pera Kunst

428 58 49

Svetovalna delavka Mateja Zorko Pavšar

425 37 52

Knjižnica

428 58 61
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