Organi šole
ORGANI ŠOLE:
1. Svet zavoda Srednje gradbene šole in gimnazije Maribor:

pdf.

2. RAVNATELJICA Alenka AMBROŽ-JURGEC, univ. dipl. inž. grad.
3. POMOČNIK RAVNATELJICE Andrej ŠAVORA, univ. dipl. inž. grad.
4. ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA Nataša HARL,prof. in Nataša LAMPRET, prof.
5. VODJA DELAVNIC Ciril AMBROŽ
6. DRUGI DELAVCI ŠOLE








Knjižnica: Majda LUŠENC-ŠAFNER
Tajništvo: Zdenka ŠKERBINEK
Računovodstvo: Marjeta KLANJŠEK
Organizator izobraževanja odraslih: mag. Vlasta OJSTERŠEK
Hišnik: Daniel ROTMAN
Vzdrževalec učne tehnologije
Pet snažilk

7. STROKOVNI AKTIVI
so oblikovani po predmetnih področjih
8. SVET STARŠEV
Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga
starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.
Je organ, preko katerega se organizirano uresničujejo interesi staršev otrok, dijakov in
vajencev, vključenih v Srednjo gradbeno šolo Maribor.
Zastopa in predstavlja starše pri uresničevanju kolektivnih interesov in je posvetovalni organ
SGŠG v mejah zakonskih pooblastil.
Pri izvrševanju svojih nalog je odgovoren staršem, ki jih predstavlja in zastopa.
Svet staršev je v mejah svojih pristojnosti, določenih s predpisi in splošnimi akti, pri svojih
odločitvah neodvisen od drugih organov šole.
Člani sveta se bodo v šolskem letu 2009/10 predvidoma sestali 3 krat.
9. DIJAŠKA SKUPNOST
Dijaško skupnost sestavljajo predstavniki dijakov. Vsak oddelek im svojega predstavnika, ki
ga izvolijo dijaki na razredni uri.

RODITELJSKI SESTANKI IN GOVORILNE URE
Skupne govorilne ure bodo vsak prvi torek v mesecu in sicer:
- za programe srednjega in nižjega poklicnega izobraževanja ob 17.00 uri
- za programa gradbeni tehnik in tehniška gimnazija ob 17.00 uri
oziroma v dogovoru z razrednikom.

UČNE DELAVNICE
Dijaki in vajenci se usposabljajo za prakticna znanja in spretnosti v ucnih delavnicah za
poklice zidar, tesar, slikopleskar in crkoslikar. Delavnice so sodobno opremljene. Prakticni
pouk poteka tudi na šolskih gradbišcih, v podjetjih in obrteh.

ŠOLSKA KNJIŽNICA
Lahko se pohvalimo, da je naša šolska knjižnica med najbolje založenimi
srednješolskimi knjižnicami. V njej je 14.000 knjig in serijskih publikacij. Opremljena je z
racunalniki. Smo pridruženi clani sistema COBISS / OPAC.
Dijaki in vajenci si lahko potrebne ucbenike za posamezen program in letnik izposodijo na
šoli. Izposojnina dosega najvec eno tretjino vrednosti ucbenikov.
Vodja učbeniškega sklada: Valerija Anžel Gorski, prof.

TELOVADNICA
Dobro se zavedamo, da je ob izobraževanju zelo pomembno poskrbeti tudi za telesno in
duševno sprostitev. To pa omogoca rekreacija. Naši dijaki imajo na voljo veliko telovadnico,
ki je bila prenovljena leta 2011.

ŠOLSKA RESTAVRACIJA
Nahaja se v pritličju šole, izbirate lahko med različnimi meniji (tudi za vegetarijance)

